
Info - graphic สรุปผลรายงานความก้าวหน้า
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการเบิกจ่าย

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

1,001.0879
ล้านบาท

(ร้อยละ 11.52)

ร้อยละ ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว
ร้อยละ 

57.19

ผลการด าเนินงาน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้ 
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เป็นลักษณะทยอยเป็นงวด ไม่ชัดเจน บางโครงการงบประมาณไม่เพียงพอ

เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก กระจายอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
การช้ีแจงโครงการไม่มีความชัดเจนต้ังแต่เร่ิมโครงการ การประสานงาน/แนวทางการปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง

กับบริบทของแต่ละจังหวัด ไม่มีคู่มือ/รอจากส่วนกลาง 
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีการคัดกรองคุณสมบัติต้ังแต่เร่ิมต้น ท าให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีจ านวน

มากกว่าเป้าหมายที่โครงการก าหนดไว้ ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีความหลากหลาย บางรายเพ่ิงเร่ิมท าการเกษตร กระจายอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 

เกิดความยุ่งยากในการประสานงาน และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเงินทุน ปัจจัยการผลิต และสิทธ์ิใน
ที่ดินท ากิน 

การจัดอบรมช่วงสถานการณ์ COVID-19 หน่วยงานได้ปรับรูปแบบการอบรมผา่นสือ่ออนไลน ์เจ้าหน้าที่บางราย
เห็นว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบท าให้ขาดการปฏิสมัพันธ์ การฝึกปฏิบัติจริง ไม่เหมาะกับเกษตรกร ควรเน้น
การฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กบัเชิงทฤษฎี 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความเช่ียวชาญด้านการเกษตรที่จะถ่ายทอดให้กับกลุม่เป้าหมาย ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานภาคี 

1. พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุนและท่ีดินท ากินแล้ว 10,968 ราย (ร้อยละ 5.43 ของเป้าหมาย) 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 
และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร รวม 77,302 ราย (ร้อยละ 40.11
ของเป้าหมาย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ

กข.      กป.       ปศ.       วก.       มม.     พด.     ส.ป.ก.     ตส.     กสก.      กสส.     สศก.
ยังไม่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ 

42.81357.1329 
ล้านบาท

3. การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)

พัฒนาระบบตลาดและส่งเสริมศกัยภาพการบริหารจดัการตลาดส าหรับสนิค้าเกษตรแลว้ 31 แห่ง 
(ร้อยละ  12.40 ของเป้าหมาย)
พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 91 แห่ง (ร้อยละ 10.03 
ของเป้าหมาย)

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) 
พัฒนาสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 1,667 ราย (ร้อยละ 7.67 ของเป้าหมาย)
มีแผนพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการชุมชน 17,640 ราย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว 166 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 3.58 ของเป้าหมาย)

ที่มา : จากการส ารวจผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกสารผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ สิ้นไตรมาส 2, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 



โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

ผลการด าเนินงาน
✓การจัดที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร 10,968 ราย (ร้อยละ 21.09 ของเป้าหมาย 52,000 ราย)
✓ปรับปรุงแผนที่แปลงตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 113,743 ไร่ (ร้อยละ 51.70 ของเป้าหมาย 220,000 ไร่)
✓การให้บริการศูนย์บริการประชาชน 181,858 ราย (ร้อยละ 133.72 ของเป้าหมาย 136,000 ราย)
✓การตรวจสอบท่ีดิน 388,489 ไร่ (ร้อยละ 15.54 ของเป้าหมาย 2.5 ล้านไร่)
✓ศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน อยู่ระหว่างด าเนินการ

1) แต่งต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน
2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา

238.0999 ล้านบาท

93.5156 ล้านบาท

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ 39.28

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส.ป.ก.

ข้อค้นพบ 

➢ ด้านการด าเนินงาน
• การโอนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานจัดท าโครงการและ
การขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการล่าช้า
• มีการชะลอ/เล่ือนการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 เช่น 
การประชุม คปอ. / คปจ. ส่งผลให้กระบวนการจัดที่ดินให้เกษตรกรล่าช้า

➢ ด้านเกษตรกร
• การน าที่ดินที่ได้รับจัดสรรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ (ขาย/เปล่ียนมือ/ให้เช่า)

ข้อเสนอแนะ

➢ ควรจัดหาเจ้าหน้าที่/บุคลากรเฉพาะทางเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ในบางพื้นที่ขาดแคลนบุคลากรท างาน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย นิติกร เจ้าหน้าที่ช่าง และจัดอบรม
ความพร้อมด้านการใช้เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ร้อยละ
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ข้อค้นพบ      ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดฝึกอบรม การติดตามแปลงต้นแบบ  
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และการจัดประชุม
งบประมาณโอนมา 2 ครั้ง ท าให้การด าเนินงานในบางกิจกรรม เช่น การอบรม และการประชุม ไม่ต่อเนื่อง
ครูบัญชีไม่ค่อยมีเวลา เนื่องจากท างานหลายด้าน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. ปม. ปศ. พด. กวก. มม. ตส. และ สศก.

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผลการด าเนินงาน

317.0099
ล้านบาท

106.5519 ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย 

ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณและการด าเนินการให้สอดคลอ้งกัน
ควรจัดการอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร/ผู้มีความรู้ด้านการจัดทาบัญชีเพิ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่ครูบัญชีต่อไป

พัฒนาเกษตรกร 
การให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
จากทั้ง 7 หน่วยงาน รวม 49,800 ราย (ร้อยละ 36.25)
ของเป้าหมาย 137,372 ราย

ร้อยละ 33.61

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. 4 ด้าน 
➢ ด้านการเกษตร 38 ศูนย์ 
➢ ด้านปศุสัตว์ 551 ศูนย์ 
➢ ด้านประมง 2,477 ศูนย์ 
➢ ด้านหม่อนไหม 9 ศูนย์

พัฒนา ศพก. หลัก 882 ศูนย์ 
การพัฒนาฐานเรียนรู้ ศพก. (เป้าหมาย 822 ศูนย์)
✓ ด้านการเกษตร 13 ศูนย์ 
✓ ด้านปศุสัตว์ 580 ศูนย์ 
✓ ด้านประมง 502 ศูนย์ 
✓ ด้านหม่อนไหม 19 ศูนย์ 
✓ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตพืช 230 ศูนย์ 
✓ ด้านการพัฒนาบ ารุงดิน 476 ศูนย์ 
✓ ด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์ 869 ศูนย์ 
✓ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง 847 ศูนย์ 

1 2

3

54.83% 45.17%

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ
100

50

0

ผลการด าเนินงาน 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER)

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. กข. ปศ. มม. และ ส.ป.ก.ผลการพัฒนาเกษตรกร 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

พัฒนาเกษตรกรแล้ว
80.62%

อยู่ระหว่างการพัฒนา
19.38%

20,910

450 902
4,475

2,370

17,465

0 873
3,697

1,440

Developing
Smart Farmer

Existing Smart
Farmer

Smart Farmer
Model

เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart
Farmer

แผน ผล

- ไม่สามารถรวมกลุ่มจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กสก./มม./ปศ.)
- แผนการจัดฝึกอบรมเกษตรกร Young Smart Famer ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมตามตัวชี้วัดจะเริ่มด าเนินการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในช่วงไตรมาสท่ี 2 - 4 (กข.)
- การโอนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้หน่วยปฏิบัติระดับพื้นท่ีจัดท าโครงการและอนุมัติงบประมาณการจัดอบรมล่าช้า ในบางพื้นท่ีเกษตรกรอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว

จึงไม่สามารถก าหนดการอบรมได้ตามแผนที่วางไว้ (สปก.)

ข้อค้นพบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

101.3706
ล้านบาท

36.7965
ล้านบาท

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

36.30%

ร้อยละ
150

100

50

0
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
: กิจกรรมน าลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

ข้อค้นพบ

15.09 %

0

50

100

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ร้อยละ

(0.9804 ลบ.)

6.4963 ลบ.

การจัดอบรม
การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร 500 ราย
การสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร มีแผนเดือน พ.ค. 64 จ านวน 500 ราย
การจัดการฟาร์มด้วยบัญชี 353 ราย (92.89%)

ข้อเสนอแนะ
งบประมาณ บางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ไม่มีงบสนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้เข้าอบรม
การชี้แจงโครงการ ไม่มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ แนวทางการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพื้นที่
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีการคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัคร 90% ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
เจ้าหน้าที่เห็นว่า การเป็นเจ้าภาพน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านไม่สอดคล้องกับภารกิจของ กสส.
สหกรณ์ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางโครงการได้เนื่องจากขัดกับระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

การจัดอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เจ้าหน้าที่เห็นว่าขาดการปฏิสมัพันธ์กับผู้เข้าอบรม ขาดการฝึกปฏิบัติ ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้กับเกษตรกร
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร ไม่สามารถตอบข้อซักถามหรือถ่ายทอดความรู้ได้
ด้านกลุ่มเป้าหมาย มากกว่า 90% ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

มีความหลากหลาย กระจายอยู่หลายพื้นที่ และบางรายไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่
มีความคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเงินทุน ปัจจัยการผลิต และที่ดินท ากิน

การชี้แจงโครงการ /แนวทางต้องชัดเจนก่อนกระจายงาน
ลงพื้นที่

การจัดสรรงบประมาณ เจ้าหน้าที่เสนอว่า ควรให้สหกรณ์
เป็นผู้เสนอโครงการ/สนับสนุนงบค่าเดินทางส าหรับผู้เข้าอบรม

การจัดอบรม ควรเน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี และ
เสนอให้ร่วมจัดกับจังหวัดใกล้เคียงกรณีกลุ่มเป้าหมายน้อย

ด้านเจ้าหน้าที่ ควรเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร/ประสาน
หน่วยงานหลักช่วยให้ความรู้แก่เกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564- 5 -



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรแล้ว 2,154 ราย (ร้อยละ 18.46)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวม 28 พื้นที่ (ร้อยละ 90.32)
อยู่ระหว่างด าเนินการ อาทิ ประสานงานสมาชิกสหกรณ์เป้าหมาย

เพื่อส ารวจความพร้อมและความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
อาชีพจัดกิจกรรมลงพื้นที่ (กสส. กป. ปศ. พด.)

ผลการด าเนินงาน
กสส. กป. ปศ. พด. กสก. และ ส.ป.ก.หน่วยงานรับผิดชอบ

การโอนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานระดับพื้นที่จัดท า  โครงการและขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อจัดอบรมล่าช้าจากแผนด าเนินงาน ท าให้การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย
การอบรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพไม่เพียงพอ และการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ไม่ให้ความสนใจ 
เนื่องจากมีอาชีพหลักอยู่แล้ว/อยู่นอกพื้นที่ยากต่อการรวมกลุ่มในการท าการเกษตร
เป้าหมายและแผนการด าเนินงานถูกก าหนดจากหน่วยงานส่วนกลางซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในพื้นที่
พื้นที่ที่จัดสรรให้เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ไม่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ไม่สามารถ
เข้าท าการเกษตรได้จึงออกไปท างานนอกพื้นที่

ข้อค้นพบ

หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นทีค่วรมีการจัดท าแผนการด าเนนิงาน (ส ารอง) ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณมาล้าชา้กว่าทีก่ าหนดไว้
หน่วยงานในพื้นที่ควรมกีารส ารวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นทีใ่นแต่ละปี เพื่อก าหนดแผนงาน การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ การส่งข้อมูลเพื่อบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานในพื้นทีใ่ห้สอดรับกับภาระกจิของแต่ละ
หน่วยงานในพื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภค ควรเข้าด าเนินการในพืน้ที่
ให้แล้วเสร็จก่อนการจดักิจกรรมอบรมหรือด าเนินการด้านอืน่ ๆ เพื่อเกษตรกรสามารถท าการเกษตรในพื้นที่ได้  

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

90.32%

9.68%

พัฒนาแล้ว ยังไม่ได้พัฒนา

พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

81.54%

18.46%

อบรมแล้ว ยังไม่ได้อบรม

อบรม
เกษตรกร

55.3122
ล้านบาท

10.3635
ล้านบาท

งบประมาณจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว

ร้อยละ 18.74

ร้อยละ
100

50

0
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แนวทางที่ 2 การพัฒนาผลติภัณฑ์และการใหบ้ริการชุมชน (กลางทาง) 



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

2. กิจกรรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนท่ี
เกษตรแผนใหม่ (พด.)

- อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจาก ส.ป.ก.

- ติดตามนิเทศงานโครงการจ านวน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 32 ครั้ง)
- อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.)

3. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร (กสก.)

ผลการด าเนินงาน   

100

50

0

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

42.3867
ล้านบาท

13.985 ล้านบาท

ร้อยละ

30.74%

69.26%

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ

ผลการด าเนินงานโครงการภาพรวม

งบประมาณที่ได้รับจากรมฯ ค่อนข้างล่าช้า รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 
ส่งผลต่อกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เช่น การอบรม การจัดประชุม 
เป็นต้น 

กลุ่มยุวเกษตรกรมีทุกโรงเรียนในจังหวดั แต่ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มค่อนข้างนอ้ย 

การก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเป็นการก าหนดมาจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง และด้วยข้อจ ากดัของงบประมาณ ท าให้ยากต่อการตัดสินใจของเจา้หน้าที่
ในพื้นที่ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานในพื้นที่ยงัไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ

ข้อค้นพบ

ควรจัดสรรงบประมาณช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  ที่ก าหนดไว้  และมีความสอดคล้องกับ
ฤดูการผลิตของเกษตรกร

ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
ให้ชัดเจนและชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบตั้งแต่เร่ิมโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาในการบริหารจัดการส าหรับเจ้าหน้าที่ และเกิดความเหลื่อมล้ าในการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 15,951 ราย     
(ร้อยละ 63.80 ของเป้าหมาย 25,000 ราย)

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว จ านวน  47 กลุ่ม 
(ร้อยละ 20.35 ของเป้าหมาย 231 กลุ่ม )

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ร้อยละ 32.99
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โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนปี 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ      กสก. และ ตส.ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ :

ผลการเบิกจ่าย

งบที่ได้รับ

เบิกจ่าย
100

50

0

49.6137
ล้านบาท

17.6208
ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ 35.52

• เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ

ระดับ
“มาก”

C
O
V
ID
-1
9

ร้อยละ
38.83

กิจกรรม
ล่าช้ากว่าแผน

ร้อยละ
68.88

หน่วยงาน
ได้รับผลกระทบ

• หน่วยงานที่ส ารวจ เห็นว่า ควรเพิ่มเป้าหมายและ
จัดสรรงบประมาณ 
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
- เงินรางวัล/เบี้ยประชุมการจัดประกวด วสช. ดีเด่น

ควรเพิ่มเป้าหมายและงบประมาณการสนบัสนุนปัจจัยการผลิต
ให้ครอบคลุม วสช. ที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่ม

ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในส่วนของเงินรางวัลประกวด วสช. ดีเด่น 
และงบประมาณในการต่อยอดให้กับ วสช. ดีเด่นระดับ จ.เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 
และสนับสนุนเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการประกวดฯ

กสก.

พัฒนาวิสาหกจิชุมชน

- วสช. ได้รับการประเมินฯ และจัดท าแผนฯ แล้ว 14,172 ราย (ร้อยละ 80.34)
- วสช. ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 58 แห่ง (ร้อยละ 6.58)
- ผู้ประกอบการ วสช. รุ่นใหม่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 1,203 ราย (ร้อยละ 78.12)

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ วสช. แล้ว 6 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 3.90)

การพัฒนา วสช. ต้นแบบ - ประกวดระดับจังหวัดแล้ว 43 จังหวัด (ร้อยละ 55.84)

- เกษตรอ าเภอได้รับสนับสนุนปัจจยัในการด าเนินการแล้ว 739 อ าเภอ (ร้อยละ 83.79)

ผลการด าเนินงาน- วสช. ได้รับถ่ายทอดความรูแ้ล้ว 1,285 แห่ง (ร้อยละ 85.67)การท าบัญชี

การส่งเสริมการแปรรูป

สนับสนุนงานทะเบียน วสช. 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ด าเนินการแล้ว ยังได้ด าเนินการ

36.42%

63.58%
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แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร 
(Agricultural Service Provider: ASP) 

ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน

จัดประชุมคณะท างานแล้ว 1 ครั้ง เพื่อจัดท าโครงร่างงานวิจัย และ
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน น าเสนอโครงร่างงานวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล (สศก.) เรียบร้อนแล้ว และจัด
อบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย ส าหรับกิจรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล 
และการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)

ผลการด าเนินงาน :

หน่วยงานรับผิดชอบ สศก. ผลการเบิกจ่าย

ข้อค้นพบ ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด

50

0
งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

0.2884
ล้านบาท

100

ร้อยละ

2.2840 
ล้านบาท

ร้อยละ 12.63

ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ

20.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564- 9 -



โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ปศ.

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้เป็นอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น   
ด าเนินการคัดเลือกผู้ผลิตและชนิดปศุสัตว์จ านวน 9 ผลิตภัณฑ์แล้ว 
อยู่ระหว่างขั้นตอนต่อไปเป็นการทดลองผลิตภัณฑแ์ละจ้างเหมาผลิตผลิตภัณฑ์

1.7955
ล้านบาท

0.2969
ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

0

50

100

ร้อยละ
16.54

ร้อยละ

มีเกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มีคุณภาพสนใจเข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ โครงการในระยะต่อไปควรมีการส ารวจความต้องการของเกษตรกร
และหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดจ านวนเป้าหมายเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564- 10 -



แนวทางที่ 3 การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)



โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

60.1727
ล้านบาท

24.0096
ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ 39.90

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. กสส. กข.
ผลการด าเนินงาน

- สนับสนุนเงินอุดหนนุในการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร 2 แห่ง 
- สรรหาผู้รับจ้างและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างตามงวดงานที่ก าหนด

- พ้ืนที่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการ
ส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ 11 จังหวัด (ร้อยละ 14.29 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด) 

- พัฒนาตลาดเกษตรกรและส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ 32 จังหวัด 
(ร้อยละ 41.56 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด)

งบประมาณด้านการพัฒนาตลาดไม่เพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับขนาดของตลาดแต่ละจังหวัดและจ านวน
ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ (กสก.)

ไม่สามารถรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาได้ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด -19 (กสก.)
งบประมาณมีความล่าช้า และด าเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องรอคู่มือโครงการจากส่วนกลางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

และคาดว่าจะได้รับงบประมาณในช่วงไตรมาส 3 (กสส.)
หน่วยงานส่วนกลางของกรมการข้าวไม่ได้ด าเนินการจัดประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจเร่ืองการด าเนินงานโครงการ ควรมีการ

ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจน และควรมีคู่มือประกอบการด าเนินงาน (กข.)
ได้รับงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การจัดซ้ือจัดจ้างช้ากว่าแผนที่ก าหนด (กข.)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
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โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสส. และ ตส.ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายโครงการ 507 แห่ง 
เพิ่มขีดความสามารถ/เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 400 แห่ง     
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจจัดเก็บและแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว 31แห่ง    
(ร้อยละ 28.97 ของเป้าหมาย 107 แห่ง) 

เป้าหมายโครงการ 400 แห่ง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแล้ว 91 แห่ง (ร้อยละ 22.75 เป้าหมาย 400 แห่ง)

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การด าเนินการอบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ มีการชะลอตัวในช่วงแรก

ควรปรับแนวทางการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานโครงการส าคัญตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้นปีงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้
และไม่เกิดความล่าช้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 50.45117.6569
ล้านบาท

61.2381
ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบที่ได้รับ

ร้อยละ
100

50

0

- 12 -



หน่วยงานรับผิดชอบ  : สศก.

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร

ผลการด าเนินงาน

น าเสนอรายงานขั้นต้น (Inception Report) แล้ว โดยที่ปรึกษา

อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับงานที่ปรับแก้ งวดที่ 1 

* ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เนื่องจากอยู่ในกระบวนการตรวจรับงานที่ปรบัแก้งวดที่ 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

100

50

0

งบท่ีได้รับ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

2.3610
ล้านบาท

10.00%
90.00%

ยังไม่ได้ด าเนินการ
ด าเนินการแล้ว
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ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 0507 โทรสาร 0 2579 0507
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