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ไตรมาสท ี่ 2 (31 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ได้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยแผนแม่บทย่อย 6 ด้ำน จ ำนวน 33 โครงกำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค 
พร้อมข้อเสนอแนะ ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนแผนแม่บทย่อย/
โครงกำร โดยรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงนโยบำย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำรติดตำมในพื้นที่ของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประเมินผล แต่เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประเมินผล
ติดตำมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ได้เพียงบำงส่วน และใช้วิธีกำรส ำรวจข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรโทรศัพท์
สัมภำษณ์แทน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 เป็นผลกำรด ำเนินงำนสะสมตั้งแต่ วันที่  1 ตุลำคม 
2563 – 30 กันยำยน 2564 ดังนี้ 
 

1. ภาพรวม 
 1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
จัดสรรงบประมำณรวม 6,689.8187 ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีผลเบิกจ่ำยร่วม 5,846.7246 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.40 หรือมีประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในระดับดีมำก 4.37 
(คะแนนเต็ม 5) โดยแผนงำนที่มีประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยมำกที่สุดได้แก่ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์ 
มีผลกำรเบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 95.65 รองลงมำได้แก่แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย มีผลกำรเบิกจ่ำย
คิดเป็นร้อยละ 4.61 และแผนงำนที่มีประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยน้อยที่สุด  คือแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้หน่วยงำนที่
รับผิดชอบไม่สำมำรถพัฒนำแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้ำวเชิงพำณิชย์ได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนต่อเนื่องแล้ว นอกจำกนี้ยังมีหลำยโครงกำรได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ท ำให้ไม่สำมำรถเบิกจ่ำย
งบประมำณและด ำเนินกำรได้โดยเฉพำะด้ำนกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ในบำงพ้ืนที่ที่มีกำรแพร่ระบำด 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ค่าคะแนน

ความส าเร็จ 
(เต็ม 6 คะแนน) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 54.7949 60.0588 95.65 2.78 
    1.1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรตำม 
อัตลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

4.4286 4.1157 92.93 4.65 

   1.2 โ ค ร ง ก ำ ร จั ด ก ำ รสิ นค้ ำ เ กษต ร เพื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับมูลค่ำสินค้ำเกษตร 

0.2200 0.0639 29.05 1.45 

    1.3 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำมูลค่ำสินค้ำเกษตร
ด้ำนหม่อนไหม 

58.1443 55,8792 96.10 4.81 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 2,291.0531 4,113.5752 94.45 2.51 
    2.1 โครงกำรยกระดับคณุภำพมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร 

1,143.5563 1,052.6635 92.05 4.60 

   2.2 โครงกำรผลผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร  
มีคุณภำพไดม้ำตรฐำน 

72.4618 57.9515 79.98 4.00 

    2.3 โครงกำรพัฒนำส่งเสรมิกำรผลิตและ 222.0250 197.7433 89.06 4.45 

กำรใช้สำรอินทรีย์ชีวภำพเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลติพืช     
    2.4 โครงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย ์ 743.3163 709.2264 95.41 4.77 
    2.5 โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม ่ 109.6937 96.0918 87.60 4.38 
3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  354.7627 322.0804 90.79 2.26 
    3.1 ผลผลิต: พัฒนำศักยภำพกำรปศุสตัว์  27.8070 16.0415 57.69 2.88 
(กิจกรรมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนปศุสตัว์)     
    3.2 กำรบริหำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 11.6117 10.6360 91.60 4.58 

    3.3 โครงกำรผลติและกระจำยพนัธุ์หม่อนไหม 77.7621 77.7621 100.00 5.00 
    3.4 โครงกำรส่งเสรมิกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิต
พืชสมุนไพร 

4.5886 4.2888 93.47 4.67 

    3.5 โครงกำรผลิตและขยำยพชืพันธุ์ดี  39.4895 37.0920 93.93 4.70 
    3.6 โครงกำรผลิตและขยำยสตัว์น้ ำพันธุ์ดี 24.5658 23.2204 94.52 4.73 
    3.7 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 168.9380 153.0396 90.59 4.53 
2. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 13.5452 11.4747 84.73 2.12 
    4.1 ผลผลิต: กำรพัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ ภำยใต้
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) 

7.5259 6.9729 92.65 4.63 
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วย : ล้ำนบำท 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ค่าคะแนน
ความส าเร็จ 

(เต็ม 6 คะแนน) 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

    4.2 โครงกำรส่งเสรมิอำชีพประมง (กิจกรรมพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ประมง) 

2.3190 2.3190 100.00 5.00 

    4.3 โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตร 
แปรรูปท่ีสร้ำงมลูค่ำเพิ่มสูง 

  3.7815 1.9808 52.38 2.62 

6. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 25.3789 24.0481 90.62 2.63 
    5.1 โครงกำรพัฒนำและประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี
ขั้นสูงในกำรผลิตพืช 

4.7409 4.7209 
 

99.58 4.98 

    5.2 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมลูข้ำวอัจฉริยะ 10.1955 6.7143 65.86  3.29 
    5.3 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ด้ำนปศุสัตว์ (Motor Pool) 

14.5250 14.5026 
 

99.85 4.99 

    5.4 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยเีกษตรอัจฉรยิะ 8.1762 7.5939 92.88 4.99 
    5.5 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตร 

8.5213 8.3910 
 

98.47 4.99 

    5.6 โครงกำรจัดกำรสินค้ำเกษตรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลติและยกระดบัมูลค่ำ 
สินค้ำเกษตร 

0.2200 0.1054 
 

47.91 4.99 

5. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 3,921.2047 3,497.5084 82.10 2.41 
    6.1 โครงกำรบริหำรจดักำรกำรผลิตสินค้ำ 278.3197 265.8209 95.51 4.78 
เกษตรตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
(Agri - Map) 

    

    6.2 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ 

1,234.1097 949.9845 76.98 3.85 

    6.3 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต สินคำ้
เกษตร 

51.1530 48.0749 93.98 4.70 

    6.5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำร 1,131.6664 979.5786 86.56 4.70 
ผลิตสินค้ำเกษตร     
    6.6 ผลผลิต: พัฒนำศักยภำพกำรปศุสตัว ์ 1,037.8522 897.3571 86.46 4.32 
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วย : ล้ำนบำท 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ค่าคะแนน
ความส าเร็จ 

(เต็ม 6 คะแนน) 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

    6.7 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรผสมผสำน 
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3.7355 1.9356 51.82 2.59 

    6.8 โครงกำรส่งเสรมิและสนับสนุนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรท ำกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ (GAP) 

13.1959 3.2804 24.86 1.24 

    6.9 โครงกำรพัฒนำเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
นิคมสหกรณ์ 

6.0158 2.5758 42.82 2.14 

รวม 5,589.8187 6,825.7425 87.20 2.37 

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านระบบประเมนิผลและตดิตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

4. ผลการติดตามรายแผนแม่บทย่อย/โครงการ 
2.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

2.1.1 สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ พัฒนำและต่อยอดสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

ส่งเสริมกำรพัฒนำ และยกระดับควำมสำมำรถของเกษตรกรและชุมชน เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน สร้ำงอัตลักษณ์หรือน ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับแหล่งก ำเนิด
ให้กับสินค้ำและสร้ำงตรำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

2) เป้าหมาย สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น (ปี 2561 – 2565 ขยำยตัวร้อยละ 3) 
3) หน่วยงานด าเนินการ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และกรมหม่อนไหม 
2) งบประมาณ 62.7929 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 60.0588 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.65  

ของงบประมำณท่ีได้รับ 
4.1.4 ภาพรวมผลการด าเนินงาน กำรด ำเนินงำนมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผลไม้ และ

หม่อนไหม ด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับควำมสำมำรถของเกษตรกรและชุมชนในกำรพัฒนำ
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น โดยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกำร 3 ,250 รำย 
ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้มำกกว่ำเป้ำหมำย ตรวจรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมตรำนกยูง 200,000 เมตร คิดเป็น
มูลค่ำ 160 ล้ำนบำท นอกจำกนี้มีกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นอย่ำงยั่งยืน 1 เรื่อง 
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
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ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำด้ำนกำรเกษตรตำม 
อัตลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำสินค้ำด้ำนหม่อนไหม  

รำย 3,330 3,250 97.60 

2. ศึกษำวิจัยกำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกร เรื่อง 1 1 100.00 
3. ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมตรำนกยูง  เมตร 200,000 200,000 100.00 

ค่ำเฉลี่ย  99.20 
ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

2.1.3 ผลการด าเนินงานรายโครงการ  
1) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงอำชีพและรำยได้จำกสินค้ำเกษตรตำมอัตลักษณ์
และภูมิปัญญำท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมกำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นและพัฒนำช่องทำงกำรตลำด เป้ำหมำยเกษตรกร จ ำนวน 750 รำย ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง น่ำน แพร่ พะเยำ เชียงรำย และตำก งบประมำณ 4.4286 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
4.1157 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.93 

1.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำด้ำนกำรเกษตรตำมอัตลักษณ์และภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นท่ีเหมำะสมกับพ้ืนที่ภำคเหนือได้ 750 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตไม้ผล 8 แปลง จัดท ำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลที่มี 

อัตลักษณ์และเหมำะสมกับพ้ืนที่ 1 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย ส ำรวจแปลงพยำกรณ์เพ่ือประเมินข้อมูลประมำณกำร 
ผลผลิตไม้ผลระดับอ ำเภอ 283 แปลง คิดเป็นร้อยละ 134.76 ของเป้ำหมำย 210 แปลง จัดเวที Focus Group 
ประเมินข้อมูลระดับอ ำเภอและจังหวัด 16 ครั้ง กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำข้อมูลเอกภำพ 3 ครั้ง 
และบูรณำกำรแผนบริหำรจัดกำรผลไม้ในระดับภำค 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  
 1.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – 

 

2) โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
กิจกรรมกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นอย่ำงยั่งยืน กำรศึกษำศักยภำพกำรผลิต  
และกำรตลำดของเส้นไหมไทยพ้ืนบ้ำนอีสำน มีส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำต้นทุนผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมไทยพ้ืนบ้ำนอีสำนและศึกษำวิถีตลำด
และส่วนเหลื่อมกำรตลำดของเส้นไหมไทยพ้ืนบ้ำนอีสำน เป้ำหมำย กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเส้นไหมไทยพ้ืนบ้ำน
อีสำนที่ได้รับกำรรับรองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (Geographical Indication: GI) ในจังหวัดสุรินทร์ มหำสำรคำม 
ร้อยเอ็ด อ ำนำจเจริญ ขอนแก่น มุกดำหำร และสกลนคร งบประมำณ 0.2200 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.0639 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 29.05 
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2.1) ผลกำรด ำเนินงำน จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดของเส้นไหมไทย
พ้ืนบ้ำนอีสำน 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
 

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม  มีกรมหม่อนไหม  
เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม ฟ้ืนฟู พัฒนำ และจัดระบบพันธุ์หม่อนไหม และกำรย้อมสี 
พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และกลุ่มผู้ผลิตไหมตรำนกยูง
พระรำชทำน ส่งเสริมกำรผลิตหม่อนไหมที่มีคุณภำพและมำตรฐำน และบริกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรผลิต 
ผ้ำไหมตรำนกยูงพระรำชทำนที่ได้ยื่นและได้ใบรับรอง งบประมำณ 58.1443 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 55.8792 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.10  

3.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) กำรอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและไม้ย้อมสี  24 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  

เชื้อพันธุกรรมหม่อนที่ได้รับกำรอนุรักษ์ 529 พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 101.73 ของเป้ำหมำย 520 พันธุ์ ชนิดของไม้ย้อมสี
ที่ได้รับกำรอนุรักษ์ 1,522 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 79.27 ของเป้ำหมำย 1,920 รำยกำร เนื่องจำกศูนย์อนุรักษ์ ฯ 
1 แห่ง จำก 25 แห่ง เพ่ิงเข้ำร่วมด ำเนินกำรในปี 2564 ซึ่งอยู่ระหว่ำงรวบรวมพันธุ์ไม้ย้อมสี และระบบข้อมูลด้ำน
หม่อน พันธุ์ไหม และพันธุ์ไม้ย้อมสี 3 ฐำนข้อมูล ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) ส่งเสริม พัฒนำสินค้ำด้ำนหม่อนไหมอุตสำหกรรม หัตถกรรม และกำรผลิตผ้ำไหม
ตรำนกยูงพระรำชทำนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกำรแล้ว 2,580 รำย คิดเป็นร้อยละ 102.99 ของเป้ำหมำย 
2,505 รำย  

(3) ตรวจรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมตรำนกยูงพระรำชทำนแล้ว 200,000 เมตร 
ครบตำมเป้ำหมำย คิดเป็นมูลค่ำ 160 ล้ำนบำท และตรวจสอบรับรองมำตรฐำนร้ำนค้ำจ ำหน่ำยผ้ำไหมไทยที่ได้
มำตรฐำน 22 มำตรฐำน ครบตำมเป้ำหมำย  

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)  

บำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้ จึงมีกำรปรับเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน  
4.1.2 ผลการด าเนินงานจากการติดตามในพื้นที่  

จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ได้แก่ 
โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรตำมอัตลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่น  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กลุ่มผู้ผลิตผ้ำไหมตรำนกยูงพระรำชทำน และโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำหม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรม
ใหม่ในพ้ืนที่จังหวัด  
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1) ผลกำรด ำเนินงำน 
1.1) ไม้ผล 

(1) เกษตรกรร้อยละ 91.84 ทรำบข่ำวสำรผ่ำนสื่อบุคคล โดยทรำบจำกเจ้ำหน้ำที่
เกษตรต ำบล เกษตรอ ำเภอ เกษตรจังหวัด และพำณิชย์จังหวัด หลังกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เกษตรกร 
มีควำมรู ้เ พิ ่มขึ ้นในระดับมำกที่สุด ที่ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.67 โดยเกษตรกรร้อยละ 81.25 มีกำรน ำควำมรู้ 
จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งเรื่องที่น ำไปใช้ เช่น กำรวิเครำะห์สภำพกำรผลิต ปัญหำและแนวทำง 
กำรพัฒนำกำรผลิตลิ้นจี่ และล ำไย คุณภำพเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ 

(2) เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในภำพรวมในระดับมำกที่สุด  
ที่ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.51 เพรำะวิทยำกรในกำรจัดอบรมบรรยำยหลักสูตรชัดเจนเข้ำใจง่ำย เนื้อหำตรงกับ 
ควำมต้องกำรสำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ในแปลงลิ้นจี่ และล ำไย ได้จริง 

1.2) หม่อนไหม 
(1) หน่วยงำนร้อยละ 80.00 ได้รับงบประมำณเพียงพอ โดยจัดอบรมในช่วงเดือน

กุมภำพันธ์ – กรกฎำคม 2564 และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) ในพ้ืนที่ ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนในเบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่ได้มีกำรปรับแผนขยำยระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำนออกไปและให้ค ำแนะน ำกำรเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรทำงโทรศัพท์และ Application line 

(2) เกษตรกรที่ เข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  
และปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอำชีพเสริม กลุ่มของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เพ่ิงเริ่มก่อตั้ง ไม่มีกำรจดบันทึก
และข้อมูลก ำลังกำรผลิตของกลุ่ม สมำชิกกลุ่มมีกำรผลิตไหมเองทุกกระบวนกำร สมำชิกส่วนใหญ่ยังมีกำรผลิต
และจ ำหน่ำยเอง ซึ่งสินค้ำที่จะหน่ำยมีทั้งไหม และผ้ำไหม 

(3) กำรจ ำหน่ำยเส้นไหมและผ้ำไหมของสมำชิกกลุ่ม ได้ในรำคำสูงกว่ำตลำดทั่วไป

เนื่องจำกเป็นกลุ่มที่ได้รับกำรอบรมเส้นไหมสำวมือตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร มกษ. โดยจ ำหน่ำยเส้นไหมรำคำ 

1,300 - 1,600 บำทต่อกิโลกรัม ผ้ำไหมรำคำเริ่มต้นประมำณ 900 – 3,000 บำทต่อผืน (1 ผืนยำวประมำณ  

2 เมตร) ซึ่งรำคำจะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้ำ คุณภำพไหมและลวดลำยของผ้ำ อย่ำงไรก็ตำมมีสมำชิกบำงรำยจ ำหน่ำย

ในรำคำเพียง 600 บำท เนื่องจำกใช้เส้นไหมสำวเลย หรือ ไหมน้อย (ไหมที่ยังไม่ลอกกำว) มำทอเป็นผ้ำซึ่ง 

จะท ำให้ผ้ำแข็ง คุณภำพไม่ดี 

(4) หลังจำกที่เข้ำรับกำรอบรมเกษตรกรมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น และมีกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ เช่น กำรบ ำรุงรักษำหม่อน กำรเลี้ยงไหม พันธุ์ไหม กำรฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/  
สีธรรมชำติ กำรรับรองมำตรฐำน แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) สมำชิกส่วนใหญ่จึงยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรในกำรผลิตเพ่ือขอรับรองมำตรฐำน 

(5) ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในภำพรวมพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่
และประธำนกลุ่มมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ประธำนกลุ่มมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรระดับ 
มำกที่สุด ส่วนสมำชิกกลุ่มมีควำมพึงพอใจระดับมำก  
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4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
2.1) เกษตรกรบำงส่วนมีควำมต้องกำรให้จัดอบรมหลักสูตรอื่นที่นอกเหนือจำกหลักสูตร

ในโครงกำร เช่น กำรออกแบบลำยผ้ำไหม ช่องทำงกำรตลำด สถำนที่จ ำหน่ำย ดังนั้นกำรจัดหลักสูตรอบรม
ในระยะต่อไปควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งควรเพิ่มระยะเวลำในกำรอบรม
บำงหลักสูตรที่ต้องใช้เวลำในกำรฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งข้ึน  

2.2) เกษตรกรที่มีกำรรวมกลุ่มไม้ผล ส่วนใหญ่มีกำรรวมกลุ่มและจัดท ำสัญญำซื้อขำย
กับบริษัทต่ำง ๆ ในบำงพ้ืนที่เกษตรกรยังไม่มีกำรรวมกลุ่มเนื่องจำกผลผลิตยังมีปริมำณไม่เพียงพอ บำงส่วน
คุณภำพและขนำดผลผลิตไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งเกษตรกรบำงส่วนเพิ่งเริ่มปลูกจึงยังไม่มี  
องค์ควำมรู้ในกำรผลิต กำรเก็บเกี่ยว และกำรตลำดเพียงพอ ดังนั้นในระยะต่อไปควรมีกำรส่งเสริมด้ำนกำร
ผลิต กำรเก็บเกี่ยว และกำรตลำดรองรับผลผลิตที่หลำกหลำยให้กับเกษตรกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตและช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนกำรรวมกลุ่มในกำรจ ำหน่ำยผลผลิตต่อไป 

2.3) กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตหม่อนไหมส่วนใหญ่มีข้อได้เปรียบเรื่องกำรผลิต เช่น สมำชิกผลิตเอง
ทุกกระบวนกำร สำมำรถผลิตผ้ำไหมและย้อมสีธรรมชำติ มีพ่อค้ำมำรับซื้อในท้องถิ่น และผลิตเส้นไหมและ 
ผ้ำไหมไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร แต่ยังมีข้อจ ำกัดเรื่องรำคำจ ำหน่ำยไม่สูงนัก และกำรด ำเนินกำรขอมำตรฐำน 
ยังขำดเครื่องมืออุปกรณ์ ส ำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เพ่ิงมีกำรรวมกลุ่ม สมำชิกส่วนใหญ่มีลักษณะต่ำงคนต่ำงผลิต
และจ ำหน่ำยเอง ดังนั้นนอกจำกกำรรับรองมำตรฐำนแล้วควรเน้นเรื่องกำรรวมกลุ่มพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้กับกลุ่ม เพ่ือจะร่วมกันผลิต และจ ำหน่ำยช่วยเพิ่มอ ำนำจในกำรต่อรองรำคำกับพ่อคนกลำงต่อไป 

 

2.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
2.2.1 สาระส าคัญ 

1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัย 

2) เป้าหมาย สินค้ำเกษตรปลอดภัยมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น (ปี 2561 - 2565 ขยำยตัวร้อยละ 3)  
และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับกำรยอมรับด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัยและคุณค่ำทำงโภชนำกำร
สูงขึ้น  

3) หน่วยงานด าเนินการ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กรมกำรข้ำว  
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร  

2) งบประมาณ 2,291.0531 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2,113.6764 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.26 
ของงบประมำณท่ีได้รับ 
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4.4.4 ภาพรวมผลการด าเนินงาน  
1) สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตรและกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งกำรลด ละ เลิกกำรใช้สำรเคมีที่เป็นอันตรำย และส่งเสริมกำรผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร 44,613 รำย ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์
ชีวภำพ 250,000 ไร่ พร้อมทั้งสนับสนุนสำรปรับปรุงบ ำรุงดิน เช่น จุลินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด ส่งผลให้เกษตรกร
ลดรำยจ่ำยค่ำปัจจัยกำรผลิตรวม 5,763 บำทต่อไร่ มีปริมำณผลผลิตและคุณภำพของดินดีขึ้น  

2) พัฒนำระบบคุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัยและระบบกำรตรวจรับรอง โดยจัดท ำ
มำตรฐำนและให้บริกำรข้อมูลด้ำนมำตรฐำนและควำมปลอดภัยสินค้ำเกษตรและอำหำร 515 เรื่อง ตรวจสอบ
รับรองและตรวจติดตำมมำตรฐำนฟำร์มเกษตรกร 190,616 แปลง/แห่ง ตรวจรับรองสถำนประกอบกำร
ของผู้ประกอบกำร 2,018 แห่ง/โรงงำน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่นให้สำมำรถ
ผลิตสินค้ำเกษตรสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีคุณภำพ และพัฒนำต่อยอดไปจนถึงมำตรฐำนขั้นสูง โดยกำร
ส่งเสริมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม 5,250 ไร่ เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ปศุสัตว์
และประมงอินทรีย์ รำยใหม่/รำยเดิม รวม 2,304 รำย และมีกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้ำวอินทรีย์ 
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ  

3) มีกำรส่งเสริมพัฒนำตลำดสีเขียว 50 แห่ง และสร้ำงควำมตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ซึ่งเกษตรกรและผู้บริโภค ณ ตลำดสีเขียว/ตลำดเกษตรกร รู้จักตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย 
(Organic Thailand) ร้อยละ 66.42 และผู้บริโภครู้จักร้อยละ 75.31 โดยเกษตรกรมีควำมเชื่อมั่นต่อมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ประเทศไทย ในระดับมำกท่ีสุด และผู้บริโภคมีควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับมำก 

 

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้นเกษตรอินทรยี์ และเกษตรทฤษฎีใหม่   รำย 44,274 44,613 100.77 
2. ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ชีวภำพ ไร ่ 250,000 250,000 100.00 
3. จัดท ำมำตรฐำนและบริกำรข้อมูลด้ำนมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย 

เรื่อง 395 515 130.38 

4. ตรวจสอบรับรองและตรวจตดิตำมมำตรฐำนฟำรม์
เกษตรกร  

แปลง/แห่ง 168,173 190,616 113.35 

5. ตรวจรับรองสถำนประกอบกำรของผู้ประกอบกำร แห่ง/
โรงงำน 

1,974 2,018 102.23 

6. ส่งเสริมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบกำรรับรอง
แบบมีส่วนร่วม  

ไร ่ 5,250 5,250 100.00 

7. เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ปศุสัตว์และประมงอินทรีย์ รำย 2,304 2,304  100.00 
8. พัฒนำตลำดสีเขียวด ำเนินกำรแล้ว  แห่ง 50 50 100.00 

ค่ำเฉลี่ย  105.84 
ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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2.2.3 ผลการด าเนินงานรายโครงการ  
1) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  มีส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

และอำหำรแห่งชำติ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็น
หน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำคุณภำพผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำยที่ผลิตได้ มีคุณภำพ
มำตรฐำนและปลอดภัยส ำหรับกำรบริโภค หรือส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ เป้ำหมำย เกษตรกร/ผู้ประกอบกำร
ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน และแหล่งผลิต/สถำนประกอบกำร (แปลง/ฟำร์ม: 
ข้ำว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน งบประมำณ 1,143.5563 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
1,052.6635 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.05 (กรมประมงและกรมส่งเสริมกำรเกษตรขอปรับงบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรรในไตรมำสที่ 4) 

1.1) ผลกำรด ำเนินงำน   
(1) ด้ำนข้ำว ด ำเนินกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีข้ำว 5 โรงสี คิดเป็น 

ร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 10 โรงสี ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ข้ำว 22 ผลิตภัณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของเป้ำหมำย 40 ผลิตภัณฑ์ (เนื่องจำกจ ำนวนผู้สมัครขอกำรรับรองและตรวจติดตำม
ประจ ำปีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) ทำงผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของจังหวัดไม่อนุญำตให้เข้ำตรวจประเมิน  
ณ สถำนประกอบกำรจึงเลื่อนแผนกำรตรวจติดตำมประจ ำปีไปตรวจปีงบประมำณถัดไป)  

(2) ด้ำนพืช ด ำเนินกำรตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำร
คุณภำพ GAP พืช แล้ว 141,695 แปลง คิดเป็นร้อยละ 118.08 ของเป้ำหมำย 120,000 แปลง ตรวจสอบโรงคัด
บรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพ่ือรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรระบบ GMP/HACPP พืช ด ำเนินกำรได้ 978 โรงงำน  
คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของเป้ำหมำย 1,000 โรงงำน และอบรมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP แล้ว 10,000 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) ด้ำนประมง ด ำเนินกำรตรวจประเมินมำตรฐำนและสุขอนำมัยฟำร์ม  27,835 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 102.73 ของเป้ำหมำย 27,094 แห่ง ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง 
ด ำเนินกำรได้ 39,450 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 96.57 ของเป้ำหมำย 40,853 ตัวอย่ำง เฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำ 
ในประเทศเพ่ือกำรส่งออก 170,586 ตัวอย่ำงทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 63.52 ของเป้ำหมำย 268,541 ตัวอย่ำงทดสอบ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้มีกำรส่งออกลดลง 
ตรวจสอบกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพในตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ ด ำเนินกำรได้ 438 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 97.33  
ของเป้ำหมำย 450 ตัวอย่ำง และด ำเนินกำรควบคุม ตรวจสอบเฝ้ำระวังกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น้ ำและอำหำรสัตว์น้ ำ 
94,430 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 105.90 ของเป้ำหมำย 89,456 ครั้ง 

(4) ด้ำนปศุสัตว์ ด ำเนินกำรตรวจประเมินฟำร์ม GAP ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
20,879 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 131.15 ของเป้ำหมำย 15,920 แห่ง ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำล 
ด้ำนปศุสัตว์ ด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำลได้ 342 แห่ง คิดเป็น 
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ร้อยละ 114.00 ของเป้ำหมำย 300 แห่ง และตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำลได้ 
797 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของเป้ำหมำย 800 ตัวอย่ำง 

 

ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. ด้ำนข้ำว     
    1.1 กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
โรงสีข้ำว 

โรงส ี 10 5 50.00 

    1.2 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ข้ำว  

ผลิตภณัฑ ์ 40 22 55.00 

2. ด้ำนพืช      
   2.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมำตรฐำน
ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP พืช  

แปลง 120,000 141,695 118.08 

   2.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม 
เพื่ อรั บรองมำตรฐำนกำรจั ดกำรระบบ 
GMP/HACPP พืช  

โรงงำน 1,000 978 97.80 

   2.3 อบรมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP  รำย 10,000 10,000 100.00 
3. ด้ำนประมง     
   3.1 ตรวจประเมินมำตรฐำนและสุขอนำมัย
ฟำร์ม    

แห่ง 27,094 27,835 102.73 

   3.2 ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์  
และแหล่งประมง  

ตัวอย่ำง 40,853 39,450 96.57 

   3.3 เฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในประเทศเพื่อกำร
ส่งออก  

ตัวอย่ำง
ทดสอบ 

268,541 170,586 63.52 

   3 . 4  ตร วจสอบกำรดื้ อย ำต้ ำนจุ ล ชีพ 
ในตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ  

ตัวอย่ำง 450 438 97.33 

   3.5 ด ำเนินกำรควบคุม ตรวจสอบเฝ้ำระวัง
กำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น้ ำและอำหำรสัตว์น้ ำ  

ครั้ง 89,456  94,430 105.90 

4. ด้ำนปศุสัตว์      
   4.1 ด ำเนินกำรตรวจประเมินฟำร์ม GAP ให้
ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์  

แห่ง 15,920 20,879 131.15 

   4.2 ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรม
ฮำลำล ด้ำนปศุสัตว์ ด ำเนินกำรตรวจประเมิน
สถำนประกอบกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล  

แห่ง 300 342 114.00 

   4.3 ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล   

ตัวอย่ำง 800 797 99.63 

ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมินผลและติดตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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1.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – 
 

2) โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน  มีส ำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สินค้ ำเกษตร 
และอำหำรของไทยมีคุณภำพและได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  เป้ำหมำย สินค้ำเกษตรและอำหำร
ของไทยมีคุณภำพและได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล งบประมำณ 72.4618 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ ว
57.9514 ล้ำนบำท ร้อยละ 79.98 

2.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) จัดท ำมำตรฐำน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของเป้ำหมำย 15 เรื่อง 
(2) ให้บริกำรข้อมูลด้ำนมำตรฐำนและควำมปลอดภัยสินค้ำเกษตรและอำหำร  

501 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 131.84 ของเป้ำหมำย 380 เรื่อง  
(3) กำรรับรองระบบงำนและตรวจติดตำมจำก มกอช. ทั้งภำครัฐและเอกชนด ำเนินกำรได้ 

24 หน่วย ครบตำมเป้ำหมำย  
2.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – 

 

3) โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช 
มีกรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรผลิต  
และใช้ประโยชน์จำกสำรอินทรีย์ชีวภำพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตจำกระบบ
เกษตรเคมี เป็นระบบเกษตรพ่ึงพำปุ๋ยอินทรีย์และสำรอินทรีย์ชีวภำพ เพ่ือให้พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรของเกษตรกร 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภำพดิน ให้เหมำะสมต่อกำรท ำเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำหมำย พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมผลิตพืชด้วยสำรอินทรีย์ชีวภำพ จ ำนวน 250,000 ไร่ 
งบประมำณ 222.0250 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 197.7433 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 89.06 

3.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ชีวภำพ 250,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จ ุล ินทรีย ์ พด.

6,214,400 ซอง พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน 2,052 ตัน และปุ๋ยหมัก พด. 5,390 ตัน ครบตำมเป้ำหมำย 
3.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – 
 

4) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีกรมพัฒนำที่ดิน กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์  กรมประมง 
กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร  
และอำหำรแห่งชำติ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำน
ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมำณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่ำของผลิตผล 
ผลิตภัณฑ์ สินค้ำ และบริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มกำรค้ำ และกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์
ในประเทศ เพ่ือให้มำตรฐำน และระบบกำรรับรองสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังใน
และต่ำงประเทศ เป้ำหมำย เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ 1 ,300,000 ไร่ และมีจ ำนวนเกษตรกรที่ท ำ
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เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ 80 ,000 รำย ภำยในปี 2565 งบประมำณ 743.3163 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว
709.2264 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.41 (กรมส่งเสริมกำรเกษตรขอปรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
ในไตรมำสที่ 4) 

4.1) ผลกำรด ำเนินงำน   
(1) ประเด็นกำรพัฒนำส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำนวัตกรรมฐำนข้อมูล และถ่ำยทอด 

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 
14 ชุมชน สร้ำงศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 22 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 104.76 ของเป้ำหมำย 21 ศูนย์ 
ศึกษำวิจัยกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ รวม 2 เรื่อง 
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจ ำปีด ำเนินกำรแล้ว 9 เขต 
ครบตำมเป้ำหมำย และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิต/รับรองแล้ว 214 รำย  
คิดเป็นร้อยละ 107.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย ด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี
ด้ำนกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ครูบัญชีและกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ กำรเข้ำสู ่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  
(รำยใหม่/รำยเดิม) รวม 6,766 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.91 ของเป้ำหมำย 6,705 รำย และมีกำรแนะน ำกำรจัดท ำ
บัญชีต้นทุนอำชีพของเกษตรกรแล้ว 1,168 รำย  คิดเป็นร้อยละ 100.17 ของเป้ำหมำย 1,166 รำย ส ำหรับกำรจัด
อบรมควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรท ำปศุสัตว์อินทรีย์ 90 รำย คิดเป็นร้อยละ 112.50 ของเป้ำหมำย 80 รำย 

(2) ประเด็นกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรเกษตรอินทรีย์ ด ำเนินกำรส่งเสริม
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วมด้ำนพัฒนำที่ดิน 8,250 ไร่ ส่งเสริม 
องค์ควำมรู้พัฒนำเกษตรกรสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด รำยใหม่/รำยเดิมปี  
2561 - 2562 และปี 2563 รวม 2,304 รำย ติดตำมให้ค ำปรึกษำประเมินแปลงเบื้องต้น และสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร จ ำนวน 4,000 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ได้สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
ด้ำนปศุสัตว์อินทรีย์/วัตถุดิบอำหำรสัตว์อินทรีย์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 107 รำย คิดเป็นร้อยละ 97.27  
ของเป้ำหมำย 110 รำย  

 (3) ประเด็นกำรพัฒนำตลำด กำรบริกำร และมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  ด ำเนินกำร
ฝึกอบรมกำรแปรรูปเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรอินทรีย์แล้ว 50 รำย จำกเป้ำหมำย 30 รำย (นมโค
อินทรีย์ ไก่พ้ืนเมืองอินทรีย์ และเนื้อสุกรอินทรีย์) กำรส่งเสริมพัฒนำตลำดสีเขียวด ำเนินกำรแล้ว 50 แห่ง ครบตำม
เป้ำหมำย ด ำเนินกำรตรวจรับรองกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ Organic Thailand ให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 
2561 แล้ว 28,631 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.43 ของเป้ำหมำย 28,226 รำย แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 5,568 
แปลง พื้นที่ 30,756.55 ไร่ (ผ่ำนกำรรับรอง 3,601 แปลง พ้ืนที่ 20,461.02 ไร่) โรงงำนแปรรูปคัดบรรจุ  
67 โรงงำน (ผ่ำนกำรรับรอง 60 โรงงำน) ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 100 รำยร้อยละ 111.11 ของเป้ำหมำย 
และตรวจประเมินระบบกำรผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 354 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.42 ของเป้ำหมำย 
ตรวจรับรองและต่ออำยุ ติดตำม ตรวจเยี่ยม เก็บตรวจวิเครำะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 169 ฟำร์ม 
พ้ืนที่ 695 ไร่ รักษำและพัฒนำระบบคุณภำพหน่วยรับรองมำตรฐำนสินค้ำประมงและหลักฐำนเพ่ือกำรสืบค้น 
(กมป.) โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมระบบคุณภำพด ำเนินกำรไปแล้ว 30 คณะ  



14 

(4) แผนงำนบูรณำกำรพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ระดับภำค (ภำคเหนือตอนบน) ด ำเนินกำร
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภำคเหนือตอนบน โดยด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกรและเข้ำส่งเสริม
และพัฒนำผ่ำนกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกรหรือแบบมีส่วนร่วม จ ำนวน 376 รำย รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ
กำรเกษตร ปัจจัยกำรผลิต และโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ 800 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

 

ตารางท่ี 6 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. ประเด็นกำรพัฒนำส่งเสรมิกำรวิจัย พัฒนำ
นวัตกรรมฐำนข้อมูล และถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

    

   1.1 ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบกำร
ผลิตขำ้วอินทรีย์  

ชุมชน 14 14 100.00 

   1.2 สร้ำงศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์ 21 22 104.76 
   1.3 ศึกษำวิจัยกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ และติดตำมประเมินผลโครงกำร
พัฒนำเกษตรอินทรีย์   

เรื่อง 2 2 100.00 

   1 .4 กำรปรับปรุ งฐำนข้อมูลกำรผลิต 
ปศุสัตว์อินทรีย์ประจ ำปีด ำเนินกำรแล้ว  

เขต 9 9 100.00 

   1.5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิต/รับรองแล้ว   

รำย 200 214 107.00 

   1.6 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์  เทคโนโลยีด้ ำนกำรผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ ครูบัญชีและกำรจัดท ำบัญชีต้นทุน
อำชีพ กำรเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  

รำย 6,705 6,766 100.91 

   1.7 กำรแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ
ของเกษตรกรแล้ว   

รำย 1,166 1,168 100.17 

   1.8 กำรจัดอบรมควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมกำรท ำปศุสัตว์อินทรีย์  

รำย 80 90 112.50 

2. ประเด็นกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรบริหำร
จัดกำรเกษตรอินทรีย ์

    

    2.1 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วมด้ำน
พัฒนำท่ีดิน 

ไร ่ 8,250 8,250 100.00 

   2.2 ส่งเสริมองค์ควำมรู้พัฒนำเกษตรกรสู่
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ด้ำนกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำจืด รำยใหม่/รำยเดิมปี 2561 - 2562 
และปี 2563  

รำย 2,304 2,304 100.00 
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ตารางท่ี 6 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

   2.3 ติดตำมให้ค ำปรึกษำประเมินแปลง
เบื้องต้น และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำง
กำรเกษตร  

แปลง 4,000 4,000 100.00 

   2.4 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนปศุสัตว์
อินทรีย์/วัตถุดิบอำหำรสัตว์อินทรีย์โดยใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น  

รำย 110 107 97.27 

3. ประเด็นกำรพัฒนำตลำด กำรบริกำร และ
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 

    

   3.1 ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรแปรรูปเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรอินทรีย์  

รำย 30 50 166.67 

   3.2 กำรส่งเสริมพัฒนำตลำดสีเขียว  แห่ง 50 50 100.00 
   3.3 ตรวจรับรองกำรผลิตข้ำวอินทรีย์  
Organic Thailand ให้ เกษตรกรที่ เข้ ำร่ วม
โครงกำรปี 2561  

รำย 28,226 28,631 101.43 

   3.4 แหล่งผลิตพืชอินทรีย์  แปลง 3,200 5,568 174.00 
   3.5 โรงงำนแปรรูปคัดบรรจุ  โรงงำน  โรง 90 67 74.44 
   3.6 ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์   รำย 90 100 111.11 
   3.7 ตรวจประเมินระบบกำรผลิต ผลิตผล 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ  

รำย 716 354 49.42 

4. แผนงำนบูรณำกำรพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ระดับภำค  

    

   4.1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูป
ที่ดินภำคเหนือตอนบน  

ไร ่ 800 800 100.00 

ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

4.2) ข้อคน้พบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – 
 

6) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีกรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม  
กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
และกรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยกำร ก ำกับ ดูแล  และติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยเดิม จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ และพัฒนำไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ของแนวทฤษฎี
ใหม่ และเกิดควำมยั่งยืนได้ต่อไป เป้ำหมำยเกษตรกร จ ำนวน 210,206 รำย งบประมำณ 109.6937 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 96.0918 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.60 
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5.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) กรมกำรข้ำว ส่งเสริมกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนข้ำว 6,822 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ และกำรอ ำนวยกำร/ติดตำมงำน 2 ,918 รำย  
คิดเป็นร้อยละ 42.77 ของเป้ำหมำย 6,822 รำย งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 2.000 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
1.4476 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 72.38 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

(2) กรมปศุสัตว์ กำรพัฒนำผลผลิตและกำรตลำดกลุ่มเครือข่ำย 522 เครือข่ำย คิดเป็น
ร้อยละ 104.40 ของเป้ำหมำย 500 เครือข่ำย จ ำนวนกำรเข้ำร่วมเวทีมีส่วนร่วม 3 ประสำน หรือ 5 ประสำน
และเวทีพัฒนำผลิตภัณฑ์ 53,263 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.45 ของเป้ำหมำย 52,500 รำย งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร 40.4631 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 36.7522 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.83  

(3) กรมประมง กำรพัฒนำเกษตรกรเครือข่ำยด้ำนกำรประมง กำรส่งเสริมองค์
ควำมรู้พัฒนำเกษตรกรเครือข่ำย กำรสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำ และกำรสนับสนุนอำหำรสัตว์น้ ำ 13,230 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย กำรพัฒนำเกษตรกรผู้น ำเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้พัฒนำเกษตรกรผู้น ำ 
และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 882 รำย ครบตำมเป้ำหมำย กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม 722 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 81.86 ของเป้ำหมำย 882 ครั้ง มีกำรสร้ำงกำรรับรู้ผลส ำเร็จของกำรน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้ว 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
29.6829 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 25.1695 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 84.79  

(4) กรมหม่อนไหม เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมด้ำนทฤษฎีใหม่  982 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 81.83 ของเป้ำหมำย 1,200 รำย กำรขยำยผลกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนหม่อนไหม โดยฝึกอบรม
หลักสูตรกำรน ำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 211 รำย คิดเป็นร้อยละ 95.91 ของเป้ำหมำย 
220 รำย เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 3,006 รำย ของเป้ำหมำย 100 รำย เนื่องจำกเกษตรกร
มีควำมต้องกำรมำกกว่ำเป้ำหมำยที่วำงแผนไว้เบื้องต้น และสนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช ำถุง 41,248 ถุง คิดเป็น
ร้อยละ 206.24 ของเป้ำหมำย 20,000 ถุง กำรติดตำมตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร 982 รำย คิดเป็นร้อยละ 81.83 
ของเป้ำหมำย 1,200 รำย งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 6.2902 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.1743 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 98.16 

(5) กรมวิชำกำรเกษตร มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร  636 รำย คิดเป็นร้อยละ 127.20 
ของเป้ำหมำย 500 รำย มีกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนพืชตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม และกำรสนับสนุนปัจจัยกำร
ผลิตให้เกษตรตำมเป้ำหมำย งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 5.0000 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.6925 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 99.60 

(6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำรอบรมพัฒนำครูบัญชี 401 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.25 
ของเป้ำหมำย 400 รำย อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ 12,003 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.03 ของเป้ำหมำย 
12,000 รำย กำรก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ 8,413 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.04 ของเป้ำหมำย 
8,410 รำย งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 5.8375 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยครบตำมที่ได้รับจัดสรร 
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(7) กรมพัฒนำที่ดิน มีกำรสนับสนุนงำนพัฒนำที่ดินเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
10,000 รำย ครบตำมเป้ำหมำย งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 15.8000 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 15.6845 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 99.27 

(8) กรมชลประทำน มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 70 รำย ของเป้ำหมำย 7,000 รำย 
และจัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ จ ำนวน 2 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 200 ครั้ง งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร 4.6200 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.0462 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 1 เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

ตารางท่ี 5 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. กรมกำรข้ำว     
    1.1 ส่งเสริมกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนข้ำว รำย 6,822 6,822 100.00 
    1.2 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำร
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ และกำรอ ำนวยกำร/
ติดตำมงำน 

รำย 6,822 2,915 42.77 

2. กรมปศุสัตว์      
   2.1 กำรพัฒนำผลผลิตและกำรตลำดกลุ่ม
เครือข่ำย 

เครือข่ำย 522 500 104.40 

   2.2 จ ำนวนกำรเข้ำร่วมเวทีมีส่วนร่วม 3 ประสำน 
หรือ 5 ประสำนและเวทีพัฒนำผลิตภัณฑ์  

รำย 52,500 53,263 101.45 

3. กรมประมง     
   3.1 กำรพัฒนำเกษตรเครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้พัฒนำเกษตรเครือข่ำย 
กำรสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำ และกำรสนับสนุน
อำคำรสัตว์น้ ำ 

รำย 13,230 13,230 100.00 

   3.2 กำรพัฒนำเกษตรกรผู้น ำเครือข่ำย
เศรษฐกิจพอเพียง กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้
พัฒนำเกษตรกรผู้น ำ และกำรสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต  

รำย 882 882 100.00 

   3.3 กำรจัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำย
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 

ครั้ง 882 722 81.86 

   3.4 กำรสร้ำงกำรรับรู้ผลส ำเร็จของกำรน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์  

ครั้ง 1 1 100.00 
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ตารางท่ี 5 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

4. กรมหม่อนไหม      
   4.1 เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมด้ำนทฤษฎีใหม่ รำย 1,200 982 81.83 
   4.2 กำรขยำยผลกำรท ำเกษตรทฤษฏีใหม่
ด้ำนหม่อนไหม โดยฝึกอบรมหลักสูตรกำรน ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

รำย 220 211 95.91 

   4.3 เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลติ รำย 100 3,006 3,006.00 
   4.4 สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช ำถุง ถุง 20,000 41,248 206.24 
   4.5 กำรติดตำมตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร  รำย 1,200 782 81.83 
5. กรมวิชำกำร     
   5.1 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  รำย 500 636 127.20 
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์     
   6.1 กำรอบรมพัฒนำครูบัญชี รำย 400 401 100.25 
   6.2 อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ รำย 12,000 12,003 100.03 
   6.3 กำรก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ รำย 8,410 8,413 100.04 
7. กรมพัฒนำท่ีดิน     
   7.1 สนับสนุนงำนพัฒนำที่ดินส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

รำย 10,000 10,00 100.00 

8. กรมชลประทำน     
   8.1 เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 700 70 1.00 
   8.2 จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ครั้ง 2 200 2.00 

ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

5.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
(1) งบประมำณในกำรติดตำมเกษตรกรไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกต้อง

ด ำเนินกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ซึ่งมีจ ำนวนมำกท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำ
ติดตำมและแนะน ำส่งเสริมแก่เกษตรกรได้ตำมเป้ำหมำย 

(2) เนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไม่พร้อมกัน ท ำให้ 
ไม่สำมำรถบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนได้ โดยเฉพำะกิจกรรมกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ และปัจจัย  
กำรผลิต ดังนั้นในกำรจัดสรรงบประมำณควรจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ทันเวลำ  
กับกำรด ำเนินงำน และสำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนได้ 

(3) เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19) ท ำให้บำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด โดยเฉพำะกิจกรรมกำรถ่ำยทอด
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องค์ควำมรู้ กำรจัดฝึกอบรมต่ำงๆ ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำน อำทิ กำรจัดอบรม
ผ่ำนระบบออนไลน์ กำรจัดท ำคลิป วิดีโอ หรือกำรจัดท ำคู่มือประกอบกำรฝึกอบรม เป็นต้น 

4.2.2 ผลการด าเนินงานจากการติดตามในพื้นที่  

จำกติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ได้แก่ โครงกำร
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอินทรีย์ชีวภำพเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพกำรผลิตพืช และโครงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์  

1) ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1) โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยรับทรำบ
ข่ำวสำรของโครงกำรฯ ผ่ำนสื่อบุคคลเป็นหลัก โดยทรำบจำกเจ้ำหน้ำที่เกษตรอ ำเภอ เกษตรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่
ปศุสัตว์ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว และสหกรณ์กำรเกษตร หลังกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เกษตรกรมีควำมรู้
เพ่ิมข้ึนในระดับมำก โดยน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับมำกที่สุด  

1.2) กำรใช้สำรอินทรีย์ชีวภำพเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตพืช พบว่ำจำกกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต ส่งผลให้กำรลดรำยจ่ำยจำกค่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับสนับสนุน เช่น ค่ำปุ๋ยเคมี 2,495 บำทต่อไร่  
ปุ๋ยหมัก 1,712 บำทต่อไร่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 735 บำทต่อไร่ น้ ำหมักชีวภำพ 321 บำทต่อไร่ และมูลสัตว์ 
500 บำท เกษตรกรร้อยละ 93.00 อัตรำกำรเจริญเติบโตและปริมำณกำรผลิตพืชเพ่ิมขึ้น โรคและแมลงลดลง 
เกษตรกรร้อยละ 98.00 สภำพดินที่ท ำกำรเกษตรมีควำมสมบูรณ์ มีไส้เดือนและแมลงในดินมำกข้ึน ดินเป็นสีด ำ
ร่วนซุย ดินไม่แข็งกระด้ำง และเชื้อรำในดินลดลง  

1.3) จำกกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท ำเกษตรอินทรีย์อย่ำงต่อเนื่อง 
(1) รำยได้จำกกำรผลิตในระบบอินทรีย์ จำกกำรผลิตปี 2563 และเกษตรกรที่เข้ำร่วม

โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2561 ที่ พบว่ำ เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวอินทรีย์ (ข้ำวขำว
ดอกมะลิ 105) มีผลผลิตเฉลี่ย 406 กิโลกรัมต่อไร่ จ ำหน่ำยได้ในรำคำเฉลี่ย 12,640 บำทต่อตัน รำยได้สุทธิ 
2,768 บำทต่อไร่ โดยได้รำคำสูงกว่ำข้ำวแบบทั่วไป ตันละ 1,500 – 2,000 บำท ในกรณีที่สหกรณ์หรือโรงสี 
มีกำรแบ่งเกรดกำรรับซื้อ โดยเฉพำะกับเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของ
เกษตรกรที่มีกำรเลี้ยงปลำนิลอินทรีย์ควบคู่กับกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ จะมีพ้ืนที่เลี้ยง 0.8 - 1 ไร่ โดยมีกำรเลี้ยง
ประมำณ 4,000 ตัว ได้รับกำรผลิต 521 – 748 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ขนำดที่จับ 3 – 4 ตัวต่อกิโลกรัม หรือ 380 - 
460 กรัมต่อตัว มีรำคำจ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 55 – 60 บำท มีรำยได้สุทธิ 18,900 – 35,000 บำทต่อไร่ ส ำหรับ
เกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ มีกำรเลี้ยงเฉลี่ย 50 - 60 ตัวต่อครัวเรือน ได้รับผลผลิตไข่ไก่ 5,000 – 9,600 ฟอง
ต่อปี โดยมีรำคำจ ำหน่ำยไข่ไก่ฟองละ 3 – 3.5 บำท มีรำยได้สุทธิ 14,400 – 17,700 บำทต่อไร่ ซึ่งผลผลิต
ที่ได้รับดังกล่ำวช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมและช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรน ำมำบริโภคในครัวเรือน  

(2) ด้ำนกำรรับรู้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและผู้บริโภค ณ ตลำด สีเขียว/
ตลำดเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ รู้จักตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย 
(Organic Thailand) ร้อยละ 66.42 และผู้บริโภครู้จักร้อยละ 75.31 โดยเกษตรกรมีควำมเชื่อมั่นต่อมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ประเทศไทย ในระดับมำกท่ีสุด และผู้บริโภคมีควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับมำก 
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1.4) ควำมพึงพอใจทั้งเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรที่มีต่อโครงกำรในกำรด ำเนินงำน เช่น กำรชี้แจง
โครงกำร กำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร กำรถ่ำยทอดฯ/กำรสำธิต และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด แต่ยังมีควำมเห็นว่ำ กำรส่งเสริมและกำรเชื่อมโยงตลำดให้แก่เกษตรกรยังน้อย 
เมื่อเกษตรกรผลิตได้ตำมมำตรฐำนแล้ว ยังไม่รู้ถึงแหล่งฐำนกำรผลิต หรือกำรท ำตลำดเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ   

2) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
2.1) เกษตรกรผู้ปลูกพืชส่วนใหญ่ประสบปัญหำภัยแล้ง และโรคแมลงศัตรูพืช ท ำให้ผลผลิต

ทำงกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นควรสนับสนุนแหล่งน้ ำ มีระบบชลประทำนเข้ำมำในพ้ืนที่ 
และขยำยอ่ำงเก็บน้ ำในพ้ืนที่ห่ำงไกล ส ำหรับพ้ืนที่แล้งซ้ ำซำกควรส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมำปลูก พืช
ใช้น้ ำน้อยและเป็นที่ต้องกำรของตลำด และสนับสนุนองค์ควำมรู้กำรป้องกันรักษำโรคแมลงศัตรูพืชเพ่ือป้องกัน
และลดควำมเสียหำยของผลผลิต  

2.2) เกษตรกรที่ท ำกำรผลิตแบบปลอดภัยและอินทรีย์บำงพื้นที่มีกำรรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต
ให้ได้ตำมมำตรฐำน และมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือจะหน่ำยสินค้ำผู้รับซื้อรำยใหญ่ ส่วนเกษตรกรที่ท ำกำรเกษตร  
แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในบำงพ้ืนที่ยังไม่มีกำรรวมกลุ่มกำรเกษตร เนื่องจำกมีทัศนคติกำรรวมกลุ่มไม่ตรงกัน 
ต่ำงคนต่ำงท ำเป็นส่วนใหญ่ ภำครัฐจึงควรสนับสนุนกำรรวมกลุ่ม เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน และควรมี 
กำรติดตำมเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือทรำบปัญหำ อุปสรรค 

2.3) เกษตรกรที่ผลิตสินค้ำปลอดภัยจ ำหน่ำยผลผลิตได้ในรำคำต่ ำ เนื่องจำกผลผลิต
บำงส่วนไม่ได้คุณภำพตำมควำมต้องกำรของตลำด เกษตรกรบำงรำยจ ำหน่ำยให้แก่พ่อค้ำคนกลำงซึ่งเป็นผู้
ก ำหนดรำคำรับซื้อ ในส่วนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ กำรเชื่อมโยงตลำดสินค้ำเกษตรกรบำงรำยยังประสบปัญหำกำร
เข้ำถึงตลำดเฉพำะหรือในพ้ืนที่หลำยแห่งยังไม่มีตลำดรองรับ ท ำให้กำรจ ำหน่ำยผลผลิตหรือสินค้ำอินทรีย์ใน
รำคำเท่ำกับสินค้ำทั่วไป ดังนั้น นอกจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนเพ่ือควำมปลอดภัยแล้ว ควรเร่งพัฒนำ 
กำรผลิตให้ได้คุณภำพตำมควำมต้องกำรของตลำด และควรมีกำรสนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
เชื่อมโยงตลำดสินค้ำในแต่ละพ้ืนที่ขยำยตลำดรองรับกำรผลิต เน้นกำรตลำดน ำกำรผลิต เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจถึงสินค้ำปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนตรำรับรองมำตรฐำนให้มำกขึ้น ผ่ำนช่องทำง 
กำรสื่อสำรออนไลน์ และสื่อสำธำรณะ ให้ถึงผู้บริโภคในวงกว้ำงรวมทั้งกำรจัดหำตลำดรองรับผลผลิตและเพ่ิม
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย เช่น ตลำดออนไลน์ เป็นต้น 

2.4) กำรขับเคลื่อนงำนเกษตรอินทรีย์ในระดับพ้ืนที่  กำรด ำเนินกำรจัดท ำและปรับปรุง
ฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด โดยส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำน
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลักดันให้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลเกษตร อินทรีย์
เข้ำสู่ศูนย์เทคโนโลยีกำรเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เพ่ือให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำเชิงนวัตกรรมในแต่ละจังหวัด 
อยู่ระหว่ำงขับเคลื่อนและยังมีปัญหำกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกลำงกับระดับจังหวัดท ำให้ยำกต่อกำรวำงแผน
หรือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงชัดเจน 

2.5) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร เช่น กำรจัดประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่/ส่วนกลำง  
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กำรจัดฝึกอบรม และกำรลงพ้ืนที่เพ่ือติดตำมส ำรวจข้อมูลจำกเกษตรกร จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องปรับแผนและรูปแบบ
กำรด ำเนินกิจกรรม โดยกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย อำทิ กำรจัดประชุม/อบรมผ่ำนระบบออนไลน์  
กำรจัดเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ ทำงไปรษณีย์ และกำรใช้แบบสอบถำมออนไลน์ เป็นต้น   

 

2.3 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  

2.3.1 สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกเกษตรชีวภำพซึ่งครอบคลุมกำรท ำ

เกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเกษตรชีวภำพ ปลอดสำรพิษ และค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุชนรุ่นหลัง  
และผลิตอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ รวมถึงกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในกำรผลิตและ
แปรรูปสินค้ำเกษตรด้วยกระบวนกำรทำงชีวภำพ เพ่ือน ำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง  

2) เป้าหมาย สินค้ำเกษตรชีวภำพมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น (ปี 2561 - 2565 ขยำยตัวร้อยละ 3)  
และวิสำหกิจกำรเกษตรจำกฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งทุกต ำบลเพ่ิมขึ้น (ปี 2561 - 2565  
1 ต ำบล 1 วิสำหกิจ)  

3) หน่วยงานด าเนินการ กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริม
กำรเกษตร และกรมประมง 

2) งบประมาณ 354.7627 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 322.0804 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.79 
ของงบประมำณท่ีได้รับ 

4.3.4 ภาพรวมผลการด าเนินงาน กำรสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรอนุรักษ์ กำรผลิต กำรแปรรูป 
และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกรชีวภำพ พันธุ์พืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ ำ โดยมีกำรรวบรวม
และอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวิภำพ 55 ,211 สำยพันธุ์/ชนิด สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ ำ  
ไข่ไหม 12,371,384 ต้น/ตัว/แผ่น รวมถึงศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรผลิตและขยำยพันธุ์พืช 4 เรื่อง  เพ่ือน ำไปสู่
ผลิตและขยำยพันธุ์ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (แนวทำง 1 และ 2) นอกจำกนี้มีกำรส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืช
เศรษฐกิจที่เหมำะสมโดยถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกร 2,018 รำย และปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรผลิต กำรแปรรูป 
ตลอดจนพัฒนำแปลงขยำยพันธุ์พืชสมุนไพร 100 จุด ตลอดจน 
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ตารางท่ี 7 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ   
กิจกรรม หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1. รวบรวมและอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำน
พืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ ำ 

สำยพันธ์ุ/
ชนิด 

43,515 55,211 126.88 

2. สนับสนุนพันธ ุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุส์ัตว์น้ ำ ไข่ไหม ต้น/ตัว/แผ่น 11,969,900  12,371,384 103.35 
3. วิจัยเพื่อพัฒนำกำรผลิตและขยำยพันธุ์พืช เรื่อง 4 4 100.00 
4. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนขยำยพันธุ์พืช กำรผลิตพืชสมุนไพร   รำย 1,974 2,018 102.23 

ค่ำเฉลี่ย  108.12 
ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

2.3.3 ผลการด าเนินงานรายโครงการ  
1) ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์) 

มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมสำยพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง พันธุ์พืชอำหำรสัตว์
พ้ืนเมือง รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและขึ้นทะเบียนคุ้มครองเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดพันธุ์ เป้ำหมำย เกษตรกรด้ำนกำรปศุสัตว์ 
งบประมำณ 27.8070 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 16.0415 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 57.69 (เป็นงบลงทุนอยู่
ระหว่ำงกำรส่งมอบ 4 รำยกำร) 

1.1) ผลกำรด ำเนินงำน ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอำหำรสัตว์ และครอบครอง
เชื้อจุลินทรีย์ด้ำนปศุสัตว์ ด ำเนินกำรได้ 1,230 สำยพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 112.84 ของเป้ำหมำย 1,090 สำยพันธุ์ 

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
(1) พ้ืนที่ปลูกเมล็ดพันธุ์คัดในบำงพ้ืนที่ไม่เหมำะสม เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ถ้ำฝนตก 

จะท ำให้น้ ำท่วมแปลง และมีวัชพืชมำก ดังนั้นในช่วงแรกของกำรด ำเนินงำนโครงกำรควรขยับพ้ืนที่ปลูก 
ให้เหมำะสม จัดกำรระบบน้ ำ และก ำจัดวัชพืช 

(2) งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ 
(3) ขำดแคลนแรงงำนในกำรดูแลแปลง 

 

2) กิจกรรม: การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ มีกรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำน
ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แมลง และจุลินทรีย์  เพ่ือใช้ในกำรศึกษำ วิจัย 
และพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืช เป้ำหมำย อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยของพันธุกรรมพืช แมลง 
และจุลินทรีย์ งบประมำณ 11.6117 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10.6360 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.60 

2.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และแมลง ไว้ใช้ประโยชน์ 53,941 สำยพันธุ์ 

คิดเป็นร้อยละ 134.85 ของเป้ำหมำย 40,000 สำยพันธุ์  
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่อนุรักษ์ไว้เกิน

เป้ำหมำย จ ำนวน 1,104 รำย 635 สำยพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 552.00 และ 635.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย 
100 สำยพันธุ์ ตำมล ำดับ 
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2.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
 

3) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่มีคุณภำพ ปรำศจำกโรคเพบริน ใช้เป็นปัจจัยใน 
กำรสร้ำงรำยได้ เ พ่ิมขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนให้ เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังมีไข่ไหมอีรี่ ใช้ผลิตรังไหม 
เป็นรำยได้เสริม เป้ำหมำยด ำเนินกำรใน 24 จังหวัด งบประมำณ 77.7621 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยครบตำมที่ได้รับ
จัดสรร 

3.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) สนับสนุนพันธุ์หม่อนไหมให้แก่เกษตรกร 19,663 รำย คิดเป็นร้อยละ 163.86 

ของเป้ำหมำย 12,000 รำย  
(2) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ ไข่ไหมพันธุ์ดี 120,914 แผ่น และไข่ไหมอีรี่ 1,949 ถุง 

คิดเป็นร้อยละ 95.21 และ 97.45 ของเป้ำหมำย 127,000 แผ่น และ 2,000 ถุง ตำมล ำดับ สนับสนุนกิ่งช ำ
หม่อน 1,639,871 ต้น และหม่อนช ำถุง 216,944 ต้น คิดเป็นร้อยละ 117.13 และ 108.47 ของเป้ำหมำย 
1,400,000 ต้น และ 200,000 ต้น ตำมล ำดับ 

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
(1) โรงเลี้ยงไหม ห้องเย็นเก็บไข่ไหม รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ของศูนย์หม่อนไหมฯ 

หลำยแห่งมีอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำ 35 ปี สภำพจึงช ำรุดทรุดโทรม ท ำให้กำรด ำเนินงำนผลิตไข่ไหมไม่ได้
ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะเรื่องกำรควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นในโรงเลี้ยงไหม อีกทั้งกำรของบประมำณ  
ในกำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงยำก 

(2) งบประมำณค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอและไม่เหมำะสมกับกำร
จ้ำงแรงงำน เนื่องจำกแรงงำนเลี้ยงไหมต้องเป็นแรงงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ เช่น รู้วิธีกำรเก็บใบหม่อน
ให้ตรงตำมวัยหนอนไหม รู้จักไหมนอน ไหมตื่น เป็นต้น แต่ศูนย์หม่อนไหมฯ บำงแห่งจ้ำงเหมำแรงงำนได้เพียง
อัตรำ 6,000 บำท/เดือน ในขณะที่พ้ืนที่โดยรอบจ้ำงเหมำแรงงำนในอัตรำ 8,000 - 10,000 บำท/เดือน ท ำให้
แรงงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำออกบ่อยครั้ง และกำรหำแรงงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญค่อนข้ำงยำก 

(3) เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ 
กำรส่งไข่ไหมให้เกษตรกรในบำงพ้ืนที่เป็นเรื่องยำก เพรำะมีกำรปิดหมู่บ้ำนหลำยแห่งตำมมำตรกำรกำรป้องกัน
ของสำธำรณสุข แต่เกษตรกรยังคงต้องกำรไข่ไหม ศูนย์หม่อนไหมฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนกำรนัดหมำยส่ง  
ไข่ไหมตำมขอบเขตที่เหมำะสม 

(4) จ ำนวนเกษตรกรที่ขอรับบริกำรไข่ไหม ปี 2564 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2563 ประมำณ 
2,000 รำย เนื่องจำกมีแรงงำนคืนถิ่นในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงและตอนล่ำง ท ำให้ศูนย์
หม่อนไหมฯ ในพ้ืนที่ไม่สำมำรถผลิตไข่ไหมให้บริกำรกับเกษตรกรในพ้ืนที่ได้เพียงพอกับควำมต้องกำร จึงต้องน ำ
ไข่ไหมจำกภำคเหนือและภำคใต้มำให้บริกำร แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
กำรขนส่งไข่ไหมค่อนข้ำงยำก เกษตรกรจึงได้รับไข่ไหมไม่ตรงตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร 



24 

(5) สภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงในบำงพ้ืนที่ เช่น เกิดฝนแล้ง ส่งผลกระทบ 
ต่อแผนกำรผลิตไข่ไหมของศูนย์หม่อนไหมฯ เนื่องจำกพืชอำหำร (ใบหม่อน) ไม่เพียงพอกับกำรเลี้ยงไหม  
และกำรเลี้ยงไหมของเกษตรกรได้ผลผลิตไม่ดีพอ จึงส่งผลต่อกำรยกเลิกกำรจองไข่ไหมของเกษตรกร เนื่องจำก
เกษตรกรไม่มีใบหม่อนส ำหรับเลี้ยงไหม ท ำให้ศูนย์หม่อนไหมฯ ไม่สำมำรถเก็บหรือชะลอไข่ ไหมที่ผลิตไว้ให้
เกษตรกรได้ จ ำเป็นต้องทิ้งหรือปล่อยให้ตำยไป หรือในบำงพ้ืนที่มีฝนตกตลอด ท ำให้ใบหม่อนแตกยอดอ่อน 
เกษตรกรจึงมีควำมต้องกำรใช้ไข่ไหมเพ่ือเลี้ยงไหมเพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่อยู่ในแผนที่จองไว้ จึงท ำให้เกิดปัญหำในกำรปรับ
แผนควำมต้องกำรไข่ไหมของเกษตรกร 

(6) กำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงอำคำร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ทรุดโทรม
และเสื่อมสภำพ ได้แก่ โรงเลี้ยงไหม ห้องเย็นเก็บไข่ไหม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตไข่ไหม เป็นต้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนผลิตไข่ไหมมีประสิทธิภำพและได้ปริมำณไข่ไหมเพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร 

(7) ค่ำจ้ำงแรงงำน เพ่ือให้มีอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนที่ เหมำะสมกับประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญ และควรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงให้สอดคล้องกับค่ำจ้ำงแรงงำนในพ้ืนที่ เป็นกำรลดปัญหำแรงงำน
มีกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำออกบ่อย 

(8) ศูนย์หม่อนไหมฯ ควรจัดท ำแผนส ำรอง กรณีเกษตรกรต้องกำรไข่ไหมจ ำนวนมำกขึ้น 
และเม่ือสภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง 
 

4) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร  มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร  
เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรให้มีควำมพร้อม 
ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่เกษตรกรในเรื่องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและมำตรฐำนกำรผลิตพืชสมุนไพร 
รวมทั้งพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรให้สำมำรถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภำพ มีปริมำณสอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของตลำด ส่งเสริมและพัฒนำให้เกิดกำรรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สำมำรถเชื่ อมโยง
เครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดได้ เป้ำหมำย พัฒนำเกษตรกร 1 ,000 รำย ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด งบประมำณ  
4.5886 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.2888 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.47 ทั้งนี้ โครงกำรได้ร ับกำรโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมำณลดลง จ ำนวน 0.2841 ล้ำนบำท (จำกท่ีได้รับตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณฯ จ ำนวน 
4.8727 ล้ำนบำท) เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้  
กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน จึงมีกำรเรียกเงินคืนจำกหน่วยงำนภูมิภำค 

4.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) จัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพืชสมุนไพรให้เกษตรกร 

1,000 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร  

และพัฒนำแปลงขยำยพันธุ์สมุนไพร รวม 100 จุด ครบตำมเป้ำหมำย ได้แก่ จุดเรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสมุนไพร 40 จุด กำรแปรรูปพืชสมุนไพร 40 จุด และพัฒนำแปลงขยำยพันธุ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร 
20 จุด 

4.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
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5) โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำศักยภำพศูนย์ขยำยพันธุ์พืชให้มีควำมพร้อมในกำรผลิตขยำยพันธุ์ พืชพันธุ์ดี และพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรกองขยำยพันธุ์พืช พร้อมทั้งสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรผู้ผลิตและขยำยพันธุ์พืชในกำรผลิต
ขยำยพันธุ์พืชพันธุ์ดี เป้ำหมำย ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ 5 มิติ จ ำนวน 6,976,900 
ต้น/ล ำ/ท่อน และเมล็ดพันธุ์พืชผักพ้ืนบ้ำน จ ำนวน 2,000,000 ชุด และพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรในกำรผลิต
และขยำยพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต จ ำนวน 250 รำย งบประมำณ 39.4895 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย
แล้ว 37.0920 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.93 (จำกที่ได้รับตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณฯ จ ำนวน 25.7809 
ล้ำนบำท) โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยงบลงทุนส ำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ขยำยพันธุ์พืชและกองขยำยพันธุ์พืช เช่น 
เครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อ เครื่องท ำควำมสะอำดเมล็ดพันธุ์ กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น 

5.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) พัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรผลิตและขยำยพันธุ์พืช 140 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) สร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมกำรใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 

2,851รำย คิดเป็นร้อยละ 126.71 ของเป้ำหมำย 2,250 รำย  
(3) ผลิตและขยำยพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพ่ือสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรเกษตร 9,115,655 ต้น 

คิดเป็นร้อยละ 101.55 ของเป้ำหมำย 8,976,900 ต้น 
(4) สนับสนุนครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ (เครื่องนึ่งค่ำเชื้อ Autoclave) จ ำนวน 4 เครื่อง  

ครบตำมเป้ำหมำย 
(5) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนในศูนย์ขยำยพันธุ์พืช ได้แก่ สระและถังเก็บน้ ำฝน ในศูนย์

ขยำยพันธุ์พืช จ ำนวน 4 ศูนย์ ครบตำมเป้ำหมำย  
(6) กำรส่งเสริมงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรผลิตและขยำยพันธุ์พืช เป้ำหมำย 4 เรื่อง ครบตำม

เป้ำหมำย 
5.2 ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

โครงกำรผลิตและขยำยพืชพันธุ์ดีเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี โดยศูนย์
ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ด ำเนินกำรผลิตและส่งมอบพันธุ์พืชตำมเป้ำหมำยที่ได้รับจำกกรมส่งเสริม
กำรเกษตร ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและผลิตพันธุ์พืชพร้อมส่งมอบได้ตำมแผนกำรผลิตที่วำงไว้ 

 

6) โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ าพันธุ์ดี มีกรมประมง เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนำพันธุ์สัตว์น้ ำเศรษฐกิจส ำหรับใช้เป็นสัตว์น้ ำพันธุ์หลักที่มีคุณภำพในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
ของภำคกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ รวมทั้งผลิตและกระจำยพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำพันธุ์ดีสู่ภำคกำรผลิตของอุตสำหกรรม
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของประเทศ เป้ำหมำย กระจำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำพันธุ์ดีสู่ภำคกำรผลิต 12 ชนิดพันธุ์  และผู้ใช้
ประโยชน์สัตว์น้ ำพันธุ์ดีมีควำมพึงพอใจในสัตว์น้ ำพันธุ์ดีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 งบประมำณ 24.5658 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 23.2204 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94.52 งบประมำณที่ได้รับมีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงจำกไตรมำส 
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1 – 3  จ ำนวน 0.8623 ล้ำนบำท เนื่องจำกงบประมำณที่รำยงำนไตรมำสดังกล่ำวเป็นจ ำนวนงบประมำณที่
คำดว่ำจะได้รับ 

6.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำพันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย 12 ชนิดพันธุ์ ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตสัตว์น้ ำ

พันธุ์หลัก 10,000 ตัว ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยำย 278,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 104.51  
ของเป้ำหมำย 266,000 ตัว ผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยำย กุ้งก้ำมกรำม "มำโคร 1" (PL20) 1,000,000 ตัว 
ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์สัตว์น้ ำ เป้ำหมำย 6 ชนิดพันธุ์ ครบตำมเป้ำหมำย 
6.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

(1) พ้ืนที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำบุรีรัมย์ มักเกิดภัยธรรมชำติ เช่น 
ฝนแล้ง ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละเดือนมีกำรปรับเปลี่ยน 

(2) ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำฯ มีข้อจ ำกัดด้ำนพื้นที่ดูแลสัตว์น้ ำ เช่น 
บ่ออนุบำลสัตว์น้ ำไม่เพียงพอ บ่อช ำรุด เป็นต้น 

(3) งบประมำณที่ได้รับบำงส่วนไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น ค่ำจ้ำงบุคลำกร 
ในกำรดูแลสัตว์น้ ำ จึงท ำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำฯ มีเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ 

(4) ควรสนับสนุนงบประมำณให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำฯ เพื่อใช้ 
ในกำรปรับปรุงพื้นที่รวมถึงค่ำจ้ำงบุคลำกรในกำรดูแลสัตว์น้ ำ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรผลิตสัตว์น้ ำพันธุ์
หลักและพ่อแม่พันธุ์ขยำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

7) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  มีกรมประมง เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคม  โดยใช้พ้ืนฐำน
ขององค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ในกำรก ำหนดมำตรกำรให้มีกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงอย่ำงทั่วถึง 
เท่ำเทียม และยั่งยืน รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป  
เป้ำหมำย แหล่งทรัพยำกรประมงที่ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 50 แหล่ง และปริมำณกำรจับสัตว์น้ ำในน่ำนน้ ำไทย
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 งบประมำณ 169.6072 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 153.0392 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.59 
โดยไตรมำสที่ 4 มีกำรปรับลดงบประมำณลงจำกไตรมำสที่ 3 จ ำนวน 0.6692 ล้ำนบำท เนื่องจำกงบประมำณ
ในไตรมำรสที่ 3 เป็นจ ำนวนงบประมำณที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) กำรจัดระเบียบกำรประมง ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังนิเวศแหล่งน้ ำ 90 ครั้ง ครบตำม

เป้ำหมำย ออกมำตรกำรในกำรควบคุมกำรท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง 20 ฉบับ 
ครบตำมเป้ำหมำย และเฝ้ำระวังกำรท ำกำรประมง 3,484 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 105.42 ของเป้ำหมำย 3,305 ครั้ง  

(2) กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง ด ำเนินกำรส ำรวจท่ำขึ้นปลำเพ่ือประเมินผลจับสัตว์น้ ำ 
288 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย ส ำรวจข้อมูลจำกเรือประมงพำณิชย์เพื่อประเมินศักยภำพกำรผลิต 2,618 ล ำ 
คิดเป็นร้อยละ 145.44 ของเป้ำหมำย 1,800 ล ำ ประเมินผลกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำต่อหน่วยกำรประมง ได้แก่ 
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1) แม่น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำ เขื่อนขนำดใหญ่ และแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (น้ ำจืด) 260  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 132.65 
ของเป้ำหมำย 196 ครั้ง 2) ฝั ่งอันดำมันและฝั ่งอ่ำวไทย (ทะเล)  ได้ 19 เที ่ยวเรือ ครบตำมเป้ำหมำย  
ด้ำนกำรจัดสร้ำงแหล่งอำศัยสัตว์น้ ำเพื่อกำรประมง เป้ำหมำย 4 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(3) กำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ ำหำยำกใกล้สูญพันธุ์ ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 93.13  
โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำพ้ืนเมือง 46 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 184.00 ของเป้ำหมำย 25 ชนิด เก็บตัวอย่ำง
สัตว์น้ ำเพ่ือเข้ำธนำคำร DNA แล้ว 12 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ชนิด ผลิตและปล่อย  
พันธุ์สัตว์น้ ำ 25 ชนิด จ ำนวน 576,709 ตัว คิดเป็นร้อยละ 64.10 และ 74.40 ของเป้ำหมำย 39 ชนิด 775,130 ตัว 
ตำมล ำดับ 

 

ตารางท่ี 8 ผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. กำรจัดระเบียบกำรประมง     
   1.1 ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังนิเวศแหล่งน้ ำ   ครั้ง 90 90 100.00 
   1.2 ออกมำตรกำรในกำรควบคุมกำรท ำ 
กำรประมงให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำร
ประมง  

ฉบับ 20  20 100.00 

   1.3 เฝ้ำระวังกำรท ำกำรประมง  ครั้ง 3,305 3,484 105.42 
2. กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง      
   2.1 ส ำรวจท่ำขึ้นปลำเพื่อประเมินผลจับ
สัตว์น้ ำ  

แห่ง 288 288 100.00 

   2.2 ส ำรวจข้อมูลจำกเรือประมงพำณิชย์
เพื่อประเมินศักยภำพกำรผลิต  

ล ำ 1,800 2,618 145.44 

   2.3 ประเมินผลกำรเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำต่อ
หน่วยกำรประมง  

    

          1) แม่น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำ เขื่อนขนำดใหญ่ 
และแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ (น้ ำจืด)  

ครั้ง 196 260 132.65 

          2) ฝั่งอนัดำมันและฝั่งอ่ำวไทย (ทะเล)   เที่ยวเรือ 19 19  100.00 
3. กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ ำหำยำกใกล้สูญ
พันธุ ์

    

   3.1 รวบรวมพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ ำพ้ืนเมือง   ชนิด 25 46 184.00 
   3.2 เก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อเข้ำธนำคำร DNA  ชนิด 24 12 50.00 
   3.3 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ตัว 775,130 576,709 74.40 

ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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7.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรในหน่วยงำนมีจ ำนวนจ ำกัด เนื่องจำกงบประมำณที่ได้รับส ำหรับ

จ้ำงบุคลำกรในกำรช่วยปฏิบัติงำนไม่เพียงพอ จึงควรมีกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมให้กับหน่วยงำน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 

4.3.2 ผลการด าเนินงานจากการติดตามในพื้นที่  
จำกติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภำพ ได้แก่ ผลผลิต: 

พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ (กิจกรรมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนปศุสัตว์)   โครงกำรผลิตและกระจำย
พันธุ์หม่อนไหม โครงกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพืชสมุนไพร โครงกำรผลิตและขยำยพืชพันธุ์ดี 
โครงกำรผลิตและขยำยสัตว์น้ ำพันธุ์ดี และโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 

1) ผลกำรด ำเนินงำน 
1.1) กำรด ำเนินงำนโครงกำรผลิตและขยำยพืชพันธุ์ดีของศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี 

มีเป้ำหมำยในกำรผลิตพันธุ์พืชและจ่ำยพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรเพ่ือใช้ในโครงกำร ปี 2564 รวม 365 ,000 ต้น 
ประกอบด้วย พริกขี้หนูกำญจนบุรี มะเขือเปรำะ และกะเพรำพ้ืนบ้ำน โดยจัดส่งให้แก่เกษตรกร 9 จังหวัด 
ตำมเป้ำหมำยของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด สมุทรปรำกำร นครนำยก 
ปรำจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรำ ในกำรผลิตพืชพันธุ์ดีของศูนย์ขยำยพันธุ์พืชนั้น จะส ำรวจควำมต้องกำร
พันธุ์พืชของเกษตรกรแต่ละจังหวัด และน ำมำจัดท ำแผนกำรผลิตพันธุ์พืช หลังจำกนั้นจะส่งมอบพันธุ์พืช ให้
แต่ละจังหวัดเพ่ือน ำไปแจกจ่ำยให้กับเกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 ได้ผลิตและส่งมอบพันธุ์พืชให้
แต่ละจังหวัดแล้ว และครบตำมเป้ำหมำยในเดือนสิงหำคม 2564 

1.2) ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำบุรีรัมย์ด ำเนินงำนโครงกำรผลิตและขยำยสัตว์น้ ำ
พันธุ์ดี มีกำรผลิตสัตว์น้ ำพันธุ์หลักและพ่อแม่พันธุ์ขยำย ครบตำมเป้ำหมำย 114,000 ตัว และกระจำยพันธุ์สัตว์น้ ำ
ไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ศูนย์ฯ ดังกล่ำวดูแลสัตว์น้ ำ
พันธุ์ขยำย และท ำให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ เพ่ือน ำพ่อแม่พันธุ์มำผลิตเป็นลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ และแจกจ่ำยให้เกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรของภำครัฐหรือจ ำหน่ำยให้เกษตรกรทั่วไป โดยสัตว์น้ ำที่ด ำเนินกำรผลิต ประกอบด้วย ปลำไน 
ปลำตะเพียนขำว ปลำนิลจิตรลดำ ปลำนิลแดง ปลำหมอชุมพร ปลำยี่สกเทศ และปลำนวลจันทร์เทศ  
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำมีกำรติดตำมพันธุ์สัตว์น้ ำที่กระจำยไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพ่ือน ำมำปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำที่ผลิตต่อไป 

1.3) ส ำนักงำนประมงจังหวัดปทุมธำนีด ำเนินงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง
กิจกรรมในด้ำนกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ กำรขึ้นทะเบียนกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขำวแวนนำไม จระเข้ 
สัตว์น้ ำควบคุมให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดประมง รวมถึงกำรให้ควำมรู้และค ำแนะน ำแก่เกษตรกรในกำร
ท ำประมง กำรใช้เครื่องมืออย่ำงถูกกฎหมำย ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร กำรติดป้ำย
ประกำศ และประกำศหน้ำเว็บไซต์ของกรมประมง ด้ำนกำรผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ มีกำรปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ ำในงำนพระรำชพิธีและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำลงในแหล่งน้ ำธรรมชำติ แม่น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำ เพื่อเพิ่มผลผลิต  
และควำมอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำ 
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2) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
2.1) ผลผลิต: พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ (กิจกรรมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนปศุสัตว์) 

พ้ืนที่ปลูกเมล็ดพันธุ์คัดในบำงพ้ืนที่ไม่เหมำะสม เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ถ้ำฝนตกจะท ำให้น้ ำท่วมแปลง และมีวัชพืชมำก 
ดังนั้นในช่วงแรกของกำรด ำเนินงำนโครงกำรควรขยับพื้นที่ปลูกให้เหมำะสม จัดกำรระบบน้ ำ และก ำจัดวัชพืช 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ และขำดแคลนแรงงำนในกำรดูแลแปลง 

2.2) โครงกำรผลิตและกระจำยพันธุ์หม่อนไหม 
(1) โรงเลี้ยงไหม ห้องเย็นเก็บไข่ไหม รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ของสภำพจึงช ำรุด

ทรุดโทรม และเสื่อมสภำพ ท ำให้กำรด ำเนินงำนผลิตไข่ไหมไม่ได้ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะเรื่องกำรควบคุม
อุณหภูมิและควำมชื้นในโรงเลี้ยงไหม ดังนั้นควรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงอำคำร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ที่ทรุดโทรม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนผลิตไข่ไหมมีประสิทธิภำพและได้ปริมำณไข่ไหมเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของเกษตรกร 

(2) งบประมำณค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอและไม่เหมำะสมกับกำร
จ้ำงแรงงำน เนื่องจำกแรงงำนเลี้ยงไหมต้องเป็นแรงงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ เช่น รู้วิธีกำรเก็บ
ใบหม่อนให้ตรงตำมวัยหนอนไหม รู้จักไหมนอน ไหมตื่น เป็นต้น แต่ศูนย์หม่อนไหมฯ บำงแห่งจ้ำงเหมำแรงงำน
ได้เพียงอัตรำ 6,000 บำท/เดือน ในขณะที่พ้ืนที่โดยรอบจ้ำงเหมำแรงงำนในอัตรำ 8,000 - 10,000 บำท/เดือน 
ท ำให้แรงงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำออกบ่อยครั้ง และกำรหำแรงงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ
ค่อนข้ำงยำก ดังนั้นควรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงให้สอดคล้องกับค่ำจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ เป็นกำรลดปัญหำแรงงำน
มีกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำออกบ่อย 

(3) สภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงในบำงพ้ืนที่ เช่น เกิดฝนแล้ง ส่งผลกระทบต่อแผนกำร
ผลิตไข่ไหมของศูนย์หม่อนไหมฯ เนื่องจำกใบหม่อนไม่เพียงพอกับกำรเลี้ยงไหม และกำรเลี้ยงไหมของเกษตรกร
ได้ผลผลิตไม่ดีพอ จึงยกเลิกกำรจองไข่ไหม ซึ่งศูนย์หม่อนไหมฯไม่สำมำรถเก็บหรือชะลอไข่ไหมที่ผลิต 
ไว้ให้เกษตรกรได้ จ ำเป็นต้องทิ้งหรือปล่อยให้ตำยไป หรือในบำงพื้นที่มีฝนตกตลอด ท ำให้ใบหม่อนแตก
ยอดอ่อน เกษตรกรจึงมีควำมต้องกำรใช้ไข่ไหมเพ่ือเลี้ยงไหมเพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่อยู่ในแผนที่จองไว้ จึงท ำให้เกิด
ปัญหำในกำรปรับแผนตำมควำมต้องกำรไข่ไหมของเกษตรกร ดังนั้นศูนย์หม่อนไหมฯ ควรจัดท ำแผนส ำรอง 
กรณีเกษตรกรต้องกำรไข่ไหมจ ำนวนมำกข้ึน หรือเมื่อสภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง 

(4) จ ำนวนเกษตรกรที่ขอรับบริกำรไข่ไหม ปี 2564 เพ่ิมขึ้นจำกปี  2563 ประมำณ 
2,000 รำย เนื่องจำกมีแรงงำนคืนถิ่นในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงและตอนล่ำง ท ำให้ ศูนย์หม่อน
ไหมฯ ในพ้ืนที่ไม่สำมำรถผลิตไข่ไหมให้บริกำรกับเกษตรกรในพื้นที่ได้เพียงพอกับควำมต้องกำร จึงต้องน ำไข่ไหม
จำกภำคเหนือและภำคใต้มำให้บริกำร แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
กำรขนส่งไข่ไหมค่อนข้ำงยำก เกษตรกรจึงได้รับไข่ไหมไม่ตรงตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร 

2.3) โครงกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตพืชสมุนไพร 
(1) เกษตรกรในบำงพ้ืนที่มีกำรรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร เช่น ยำดม น้ ำมัน

ส ำหรับนวด ผลไม้อบแห้งสมุนไพรฯ ซึ่งกำรท ำสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรเป็นเพียงอำชีพเสริมไม่ใช่อำชีพหลัก 
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และพืชมีลักษณะไม่ได้ให้ผลผลิตรอบถี่ มีอำยุกำรเก็บเกี่ยว 4 - 5 เดือน ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้ไม่แน่นอน 
จึงขำดกำรเอำใจใส่ ดังนั้นควรมีกำรส่งเสริมกำรท ำสมุนไพรอย่ำงต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่แนะน ำให้ค ำปรึกษำ
เกษตรกรอย่ำงใกล้ชิด และประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรรำยใหม่เข้ำมำศึกษำดูงำนกำรปลูกพืชสมุนไพรกับ
เกษตรกรที่ประสบควำมส ำเร็จ 

(2) กำรส่งเสริมเกษตรกรในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรให้ได้มำตรฐำนตำมที่
ตลำดต้องกำรค่อนข้ำงท ำยำก เพรำะไม่ใช่อำชีพหลัก หำกจะท ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน เกษตรกร
ต้องมีเวลำและใส่ใจดูแลเป็นอย่ำงมำกตลำดรองรับสินค้ำมีไม่มำก เนื่องจำกอยู่ในช่วงเริ่มรวมกลุ่มท ำกิจกรรม
กันอีกทั้งตลำดรับซื้อมีควำมต้องกำรสินค้ำที่มีมำตรฐำน GAP หรือมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นควรให้
ค ำแนะน ำเรื ่องกำรท ำมำตรฐำน GAP มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์อย่ำงถูกต้องแก่กลุ่มเกษตรกรและจัดหำ
ตลำดรับซื้อที่แน่นอนเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืช
สมุนไพร 

2.4) โครงกำรผลิตและขยำยพืชพันธุ์ดีเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี โดยศูนย์
ขยำยพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ด ำเนินกำรผลิตและส่งมอบพันธุ์พืชตำมเป้ำหมำยที่ได้รับจำกกรมส่งเสริม
กำรเกษตร ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและผลิตพันธุ์พืชพร้อมส่งมอบได้ตำมแผนกำรผลิตที่วำงไว้ 

2.5) พ้ืนที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำบุรีรัมย์ซึ่งด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ผลิตและขยำยสัตว์น้ ำพันธุ์ดี มักเกิดภัยธรรมชำติ ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละเดือนมีกำร
ปรับเปลี่ยน มีข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ดูแลสัตว์น้ ำ เช่น บ่ออนุบำลสัตว์น้ ำไม่เพียงพอ บ่อช ำรุด เป็นต้นและงบประมำณ
ที่ได้รับบำงส่วนไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น ค่ำจ้ำงบุคลำกรในกำรดูแลสัตว์น้ ำ จึงท ำให้ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำฯ มีเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรสนับสนุนงบประมำณให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนำ
พันธุกรรมสัตว์น้ ำฯ เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงพ้ืนที่รวมถึงค่ำจ้ำงบุคลำกรในกำรดูแลสัตว์น้ ำ เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรผลิตสัตว์น้ ำพันธุ์หลักและพ่อแม่พันธุ์ขยำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

2.6) เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง
มีจ ำนวนจ ำกัด เนื่องจำกงบประมำณที่ได้รับส ำหรับจ้ำงบุคลำกรในกำรช่วยปฏิบัติงำนไม่เพียงพอ จึงควรมีกำร
สนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมให้กับหน่วยงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 

4.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

4.2.1 สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำโดยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและแปรรูป

สินค้ำเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร ตลอดจนมีกำรสนับสนุนต่อยอดไปสู่
สินค้ำเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่ำเฉพำะ และผลิตภัณฑ์คุณภำพสูง    

4) เป้าหมาย สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น (ปี 2561 – 2565 ขยำยตัว 
ร้อยละ 3) 

3) หน่วยงานด าเนินการ กรมปศุสัตว์ กรมกำรข้ำว และกรมประมง 
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4) งบประมาณ 13.6264 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 11.2727 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 82.73 
ของงบประมำณท่ีได้รับ (กรมประมงขอปรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในไตรมำสที่ 4) 

4.2.4 ภาพรวมผลการด าเนินงาน ส่งเสริมกำรพัฒนำใช้วัตถุดิบและผลิตผลทำงกำรเกษตรที่เชื่อมโยง
ไปสู่กระบวนกำรแปรรูปในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2,058 รำย 
พัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำว 4 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 4 เครื่อง เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ำสูงให้แก่เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร 
ตารางท่ี 9 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

กิจกรรม หน่วย แผน ผล ร้อยละ 
1. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์  รำย 2,030 2,058 101.38 
2. พัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำว ผลิตภัณฑ์ 4 4 100.00 
3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่อง 4 4 100.00 
4. จัดงำนประชำสัมพันธ์แปรรูปข้ำว  ครั้ง 1 1 100.00 

ค่ำเฉลี่ย  100.34 
ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

4.2.3 ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
1) ผลผลิต: การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรได้รับควำมรู้และทักษะด้ำนกำรแปรรูป เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และเป็นช่องทำง  
กำรสร้ำงอำชีพ มีรำยได้เพ่ิมขึ้น เป้ำหมำย เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตภัณฑ์แปรรูป 1 ,670 รำย 
งบประมำณ 7.5259 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.9729 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.65 

1.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
 ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร 
300 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ และสำธิตกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 1 ,370 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

1.4) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
(1) กิจกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มีผู้สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนมำก 

แต่หน่วยงำนมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ สถำนที่ วัตถุดิบในกำรสำธิตและฝึกปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถรองรับ  
ผู้เข้ำอบรมได้เพียงหลักสูตรละ 20 รำย 

(2)  ผู้ เข้ำรับกำรอบรม ต้องกำรให้สนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรยืดอำยุ
ผลิตภัณฑ์ กำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำแปรรูปเพื่อยกระดับสินค้ำ และกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยทำงกำรตลำด 
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(3) ควรจัดรูปแบบกำรอบรมออนไลน์ในหลักสูตรที่มีผู้สนใจมำกและสำมำรถเข้ำ
ไปศึกษำหรือฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองผ่ำนรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ จำกเว็บไซต์หรือช่องทำงกำรสื่อสำรอ่ืนที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  

(4) ควรมีกำรจัดหลักสูตรที่ต่อเนื่องจำกกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือยืดอำยุและ
รักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดหำแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงด้ำนกำรตลำดและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย: 

2) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง)  กรมประมง  
เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนผลิตภัณฑ์ประมงและ  
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำแปรรูป เป้ำหมำยเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรประมง 
360 รำย และเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ ร้อยละ 85 มีผลผลิตสัตว์น้ ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 100 
กิโลกรัมต่อไร่ งบประมำณ 2.3190 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.3190 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย 

2.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) กำรสำธิตกำรแปรรูปสัตว์น้ ำในพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำย 262 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.77 

ของเปำ้หมำย 260 รำย 
(2) ฝึกอบรมควำมรู้ พ้ืนฐำนและกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยี

อุตสำหกรรมสัตว์น้ ำและกำรแปรรูปสัตว์น้ ำส ำหรับเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ 62 รำย คิดเป็นร้อยละ 103.33  
ของเป้ำหมำย 60 รำย  

(3) พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ 64 รำย คิดเป็นร้อยละ 160.00  
ของเป้ำหมำย 40 รำย   

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
 

3) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้ างมูลค่าเพิ่มสูง  กรมกำรข้ำว  
เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ข้ำวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำวโดยพัฒนำ 
เป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตำมแนวเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และมำตรฐำนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดี Good Manufacturing 
Practice (GMP) รวมถึงส่งเสริมกำรสร้ำงแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และสนับสนุนควำมรู้
ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ สมำชิกของสหกรณ์สำมำรถขยำย
ตลำดด้วยระบบร้ำนค้ำเครือข่ำยและออนไลน์ เป้ำหมำย พัฒนำวิจัยและส่งเสริ มพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปข้ำว ผลักดันสู่เชิงพำณิชย์ จ ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มวิสำหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ 
ผู้ประกอบกำรแปรรูปข้ำว และผู้สนใจทั่วไป สำมำรถน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดจนเกิดผล  
เป็นรูปธรรมและเกิดมูลค่ำเชิงเศรษฐกิจ งบประมำณ 3.7815 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.9808 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 52.38 
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3.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) กำรจัดงำนประชำสัมพันธ์แปรรูปข้ำว 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรจัดงำน

ประชำสัมพันธ์ข้ำวและผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 17 – 23 ธันวำคม 2563 
(2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำว จ ำนวน 4 เครื่อง ครบตำม

เป้ำหมำย ได้แก่ กำรสนับสนุนเครื่องบดแป้ง ตู้แช่แข็ง และชุดเครื่องปั่นผสมของเหลวแบบควบคุมอุณหภูมิ  
(3) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำวเชิงพำณิชย์ ด ำเนินกำรแล้ว 1 ผลิตภัณฑ์  

โดยด ำเนินกำรผลิตและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตแป้งเครปส ำเร็จรูปจำกข้ำวหอมกระดังงำและข้ำวเมล็ดฝ้ำย
ให้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะด ำเนินกำรต่อเนื่อง  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้หน่วยงำน 

ไม่สำมำรถพัฒนำแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้ำวเชิงพำณิชย์ได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนต่อเนื่องแล้ว 

4.4.2 ผลการด าเนินงานจากการติดตามในพื้นที่  

จำกติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ได้แก่ ผลผลิต:  
กำรพัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ ภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (กิจกรรม
พัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)  โครงกำรส่งเสริมอำชีพประมง (กิจกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์ประมง) และโครงกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูง 

1) ผลกำรด ำเนินงำน 
1.1) กำรฝึกอบรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นกำรฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 

โดยจะเปิดรับสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกจำกทั่วประเทศ และแต่ละหลักสูตรสำมำรถ
รองรับผู้อบรมได้เพียงหลักสูตรละ 20 รำย เนื่องด้วยข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณและสถำนที่  

1.2) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 68.29 - 88.00 ได้น ำ
ควำมรู้จำกกำรอบรมไปปรับใช้ ส่วนที่เหลือ ยังไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ เนื่องจำกเพ่ิงได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ในช่วงไตรมำสที่ 3 และบำงส่วนยังขำดช่องทำงกำรตลำดในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแปรรูป ทั้งนี้ เกษตรกรที่น ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำให้สินค้ำเกษตรแปรรูป เฉลี่ย 96.36 – 99.40 บำทต่อกิโลกรัม 
โดยสินค้ำที่แปรรูปและจ ำหน่ำย ได้แก่ จ้อไก่งวง สลัดโรลไก่งวง ไก่งวงรมควัน แคบกระบือ และข้ำวเกรียบแท่ง
จำกหอยแมลงภู่ ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบกำร ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรม  
ไปปรับใช้ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบกำรสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูปเฉลี่ย 28.10  - 
87.00 บำทต่อกิโลกรัม โดยสินค้ำที่แปรรูปและจ ำหน่ำย ได้แก่ ไส้กรอกหมูเยอรมัน  โยเกิร์ตพร้อมดื ่ม  
นมพำสเจอร์ไรซ์ กรีกโยเกิร์ต ไส้อั่วปลำนิล และปลำดุกสวรรค ์

1.3) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดต่อให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบกำรและผู้ที่สนใจ พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 51.22 - 84.00 น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอด
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ต่อให้กับเพ่ือนบ้ำน นักเรียน นักศึกษำ เช่น กำรผลิตไส้กรอก ส่วนที่เหลือ ยังไม่ได้น ำไปถ่ำยทอดต่อ เนื่องจำก
เห็นว่ำสมำชิกในกลุ่มยังไม่มีควำมพร้อม และต้องกำรเก็บรักษำสูตรกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ไว้เป็นสูตรลับ
เฉพำะของกลุ่มเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันกับสินค้ำประมงแปรรูปของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน เป็นต้น 

1.4) ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนโครงกำร พบว่ำ  เกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร  
และผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจในภำพรวมของโครงกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำคะแนน 4.47 คะแนน 
และ 4.54 คะแนนตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมยังคงมีปัญหำในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมและ  
กำรติดตำมผลในรูปแบบออนไลน์ ที่ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นและบำงรำยไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรออนไลน์ และบำงส่วนเห็นว่ำหน่วยงำนไม่ได้สนับสนุนค่ำพำหนะเดินทำงเข้ำร่วม
กำรอบรมในหลักสูตรที่มีกำรอบรม ณ สถำนที่ตำมที่ก ำหนดไว้ 

 

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

2.1) เกษตรกรสนใจสมัครเข้ำร่วมอบรมด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเป็นจ ำนวนมำก 
แต่เนื่องจำกงบประมำณที่จ ำกัด ท ำให้หน่วยงำนสำมำรถรับผู้เข้ำอบรมตำมงบประมำณที่ได้รับ  สินค้ำเกษตร
แปรรูปของเกษตรกรบำงส่วนยังไม่สำมำรถผลิตในเชิงพำณิชย์ได้ เนื่องจำกสินค้ำต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
กำรผลิตและคุณภำพสินค้ำก่อน นอกจำกนี้แล้วเกษตรกรและผู้ประกอบกำรบำงรำยยังขำดองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรขอกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำ รวมถึงขำดแคลนเงินทุนในกำรปรับปรุงโรงเรือนหรือห้องปฏิบัติกำรแปร
รูปที่ได้มำตรฐำน เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจรับรองมำตรฐำน  ดังนั้นควรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้อง 
หรือเพียงพอกับจ ำนวนควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรอบรม รวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปต่อยอด
เพ่ิมเติมในกระบวนกำรออกแบบโรงเรือน กำรขอรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรแปรรูป เป็นต้น 

2.2) กำรอบรมในแต่ละหลักสูตรท ำให้เกิดเครือข่ำยระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรอบรมกับผู้ผลิต
สินค้ำแปรรูปในลักษณะกำรพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน โดยมีกำรซื้อขำยวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนั้นควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกษตรกรต้นน้ ำได้มีโอกำสพบปะ  
กับผู้ประกอบกำรแปรรูปหรือผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำกลำงน้ ำ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิต กำรแปรรูป
สินค้ำเกษตร รวมถึงเป็นกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดและเพ่ิมเครือข่ำยได้อีกทำงหนึ่งด้วย 

2.3) ผู้เข้ำรับกำรอบรมยังมีควำมต้องกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือต่อยอดไปสู่กำรประกอบธุรกิจ
แปรรูปสินค้ำเกษตร เช่น กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด เป็นต้น แม้ว่ำในบำงหลักสูตร
จะมีกำรสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับช่องทำงกำรตลำดแล้วก็ตำม แต่ด้วยระยะเวลำกำรอบรมที่จ ำกัดท ำให้ผู้เข้ำ
อบรมขำดควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรแสวงหำช่องทำงกำรตลำดอ่ืน ๆ ดังนั้นควรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เพ่ิมเติมในด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงกระบวนกำรเตรียมวัตถุดิบเพ่ือผลิต
สินค้ำเกษตรแปรรูปขั้นสูง เช่น อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรที่เป็นโภชนำกำรเฉพำะบุคคล (Neutric Genomic) 
เพ่ือเป็นพื้นฐำนส ำหรับให้เกษตรกรต่อยอดไปสู่อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป 

2.4) เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ยังขำดควำมรู้ในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี ท ำให้
กำรจัดอบรมและกำรติดตำมให้ค ำแนะน ำหลังกำรอบรมที่ด ำเนินกำรในรูปแบบออนไลน์ท ำได้ล ำบำกดังนั้น 
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ควรสนับสนุนควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรออนไลน์ให้กับเจ้ ำหน้ำที่กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร 
เพ่ือรองรับกำรสื่อสำรในรูปแบบออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน อำทิ กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ  
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ 
 

2.5 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
2.5.1 สาระส าคัญ 

1) วัตถุประสงค์ ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้ำนเกษตรอัจฉริยะเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ  

2) เป้าหมาย ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลง ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

3) หน่วยงาน กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

2) งบประมาณ 46.3789 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 42.0281 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.62 
ของงบประมำณท่ีได้รับ  

 

4.6.4 ภาพรวมผลการด าเนินงาน พัฒนำศักยภำพกำรผลิตในกำรเข้ำถึงใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทำงกำรเกษตร โดยมีกำรพัฒนำระบบกำรผลิตและระบบสำรสนเทศด้ำนข้ำว 4 ระบบ ถ่ำยทอด
ควำมรู้เกษตรอัจฉริยะและเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 5 ,650 รำย และยังมีกำรบริหำรเครื่องจักรกลให้กับ
เกษตรกร 4,295 รำย เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้เป็นอัจฉริยะที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนำไปสู่รูปแบบ
ฟำร์มอัจฉริยะ ซึ่งมีกำรจัดตั้งจุดเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะด้ำนพืช และปศุสัตว์ 16 แปลง/แห่ง 
ตารางท่ี 10 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

กิจกรรม หน่วย แผน ผล ร้อยละ 
1. กำรพัฒนำระบบกำรผลิตและระบบสำรสนเทศ
ด้ำนข้ำว 

ระบบ 4 4 100.00 

2. ถ่ำยทอดควำมรู้เกษตรอัจฉริยะ และเครื่องจักรกล
กำรเกษตร    

รำย 5,600 5650 100.89 

3. ให้บริกำรเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร รำย 4,200  4,295 102.26 
4. จัดตั้งจุดเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะด้ำนพืช ปศุสัตว์ แปลง/แห่ง 16 16 100.00 

ค่ำเฉลี่ย  100.79 
ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

4.6.3 ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช กรมกำรข้ำว เป็นหน่วยงำน

ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำระบบกำรปลูกข้ำวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในกำรจัดกำรพ้ืนที่
เพำะปลูก กำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูข้ำวเพ่ือกำรวำงแผนและพัฒนำกำรผลิตข้ำวให้มีประสิทธิภำพ 
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จัดท ำพัฒนำ platform ในระบบกำรผลิตข้ำวให้สำมำรถใช้งำนและแสดงผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งกำรวำงแผน 
กำรผลิต คำดกำรณ์ผลผลิต และกำรเฝ้ำระวังเตือนภัย เป้ำหมำย พัฒนำระบบกำรผลิตข้ำวด้วยเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ เป้ำหมำย 1 ระบบ ส่งเสริมและขยำยผลระบบกำรผลิตข้ำวด้วย เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
ในพ้ืนที่เหมำะสม 6 จังหวัด และ พัฒนำ  Platform ส ำหรับแสดงผลกำรผลิตข้ำวรำยแปลง 1 ระบบ 
งบประมำณ 4.7409 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.7209 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.58 

1.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำรผลิตข้ำวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 1 ระบบ 

ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว โดยกำรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เช่น เครื่องปรับระดับพื้นที่นำด้วยระบบเลเซอร์ 
(Laser Land Levelling) เครื่องอำกำศไร้คนขับ (โดรน) เพ่ือฉีดพ่นปุ๋ยและยำในแปลงนำข้ำว และได้ท่อน้ ำ
อัจฉริยะซึ่งเป็นเทคโนโลยีในกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงประหยัดมำใช้ในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด 
ซึ่งได้เก็บเกี่ยวข้ำวแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ชัยนำท ปทุมธำนี และเชียงใหม่ (ปลูกข้ำวไม่ไวแสง)  
ที่เหลือ 3 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดเชียงรำย สกลนคร และอุบลรำชธำนี ปลูกข้ำวแล้วรอเก็บเกี่ยว 

(2) กิจกรรมพัฒนำ Platform ส ำหรับแสดงผลกำรผลิตข้ำวรำยแปลง 1 ระบบ ด ำเนินกำร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำรน ำเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี คือ 1) เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงประหยัด โดยใช้ท่อน้ ำ
อัจฉริยะ 2) เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบผลิตข้ำวเพ่ือลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะลงใน Platform  

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
 

2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ  มีกรมกำรข้ำวเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรท ำงำนฐำนข้อมูลที่มีขนำดใหญ่  
(Big Data) และรองรับกำรท ำงำนแบบข้อมูลขนำดใหญ่เชิงพ้ืนที่ (Spatial Big Data) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตข้ำวโดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป้ำหมำย พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
ด้ำนข้ำว 1 ระบบ และพัฒนำปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล 1 ระบบ สถำนะปัจจุบัน อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบข้อมูลข้ำวอัจฉริยะและเตรียมกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จะมำช่วยจัดท ำระบบ  งบประมำณ 
10.1955 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.7143 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65.86 

2.1) ผลกำรด ำเนินงำน   
(1) กิจกรรมพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนข้ำว ผ่ำนกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ

เครือข่ำยส่วนกลำง (MA)  
(2) กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล 1 ระบบ ด ำเนินกำร

เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องหมำยดีเอ็นเอในกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำว และพัฒนำระบบ
ชีวสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรสืบค้นหำเครื ่องหมำยดีเอ็นเอ ซึ ่งขณะนี้ได้ลงนำมสัญญำแล้วอยู่ระหว่ำง
ด ำ เน ินกำรติดตั้งระบบ ชีวสำรสนเทศส ำหรับพัฒนำชุดเครื่องหมำยดีเอ็นเอในกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำว  
และพัฒนำระบบชีวสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรสืบค้นหำเครื่องหมำยดีเอ็นเอ 

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
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3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีน วัตกรรมเครื่ องจักร กลและอุปกรณ์ด้ านปศุสัต ว์ 
(Motor Pool) มีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดตั้งศูนย์จักรกลกำรเกษตร 
ด้ำนปศุสัตว์ ส ำหรับใช้บริกำรเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในกำรจัดกำรแปลงพืชอำหำรสัตว์และกำรส ำรอง
เสบียงสัตว์ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและ
เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง เป้ำหมำย จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์ (Motor pool) 7 แห่ง 
ให้บริกำรเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 4,200 รำย พ้ืนที่ให้บริกำรเครื่องจักรกลด้ำนกำรจัดกำร
แปลงพืชอำหำรและส ำรองเสบียงสัตว์ 21,000 ไร่ งบประมำณ 14.5250 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14.5026 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 99.85 

3.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์ จ ำนวน 7 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 4,200 รำย 

ด ำเนินกำรได้ 4,295 รำย คิดเป็นร้อยละ 102.26  
(3) พ้ืนที่ ให้บริกำรเครื่องจักรกลด้ำนกำรจัดกำรแปลงพืชอำหำรและส ำรอง 

เสบียงสัตว์ เป้ำหมำย 21,000 ไร่ ด ำเนินกำรได้ 17,970 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.57 
3.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – 
 

4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มีกรมวิชำกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือน ำเทคโนโลยีด้ำนเกษตรอัจฉริยะมำช่วยเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตพืช สร้ำงแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีด้ำนเกษตรอัจฉริยะให้แก่นักวิชำกำร เกษตรกร และผู้ประกอบกำร รวมทั้งพัฒนำองค์ควำมรู้/
ประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เหมำะสมกับระบบกำรผลิตพืชในประเทศ โดยมีเป้ำหมำย จัดท ำแปลง
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่ของกรมวิชำกำรเกษตร จ ำนวน 6 แปลง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้กับกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 900 รำย และจัดท ำ Platform ส ำหรับจัดกำร
ระบบกำรปลูกพืชให้มีประสิทธิภำพ เป้ำหมำย 2 Platform งบประมำณ 8.1762 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
7.5939 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.88 

4.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
จัดท ำแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่ของกรมวิชำกำรเกษตร จ ำนวน 

6 แปลง ด ำเนินกำรได้ครบตำมเป้ำหมำย ปัจจุบันจัดท ำแปลงเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จ ำนวน 6 แห่ง 
ใน 6 ชนิดพืช (มะม่วง ข้ำวโพด ปำล์มน้ ำมัน พืชผัก ทุเรียน และอ้อยโรงงำน) ได้แก่ 1) แปลงเรียนรู้เกษตร
อัจฉริยะกำรผลิตมะม่วงนอกฤดู จังหวัดชัยภูมิ และอุดรธำนี 2) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะกำรผลิตข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังนำ และข้ำวโพดหวำน จ.นครสวรรค์ 3) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ 
และสุรำษฎร์ธำนี 4) แปลงเรียนรู้กำรประยุกต์ใช้ Smart sensors และ loTs ในกำรผลิตทุเรียน จังหวัด.จันทบุรี 
5) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อยโรงงำน จังหวัดนครรำชสีมำ 6) โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะส ำหรับกำรผลิตพืช 
(มะเขือเทศ) โดยกำรควบคุมสภำพอำกำศอัตโนมัติ จังหวัดระยอง กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี
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อัจฉริยะให้กับกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 900 รำย ด ำเนินกำรได้ 950 รำย คิดเป็นร้อยละ 105.56 และ Platform 
ส ำหรับจัดกำรระบบกำรปลูกพืชให้มีประสิทธิภำพ เป้ำหมำย 2 Platform ครบตำมเป้ำหมำย 

4.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและ – 
 

5) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร  มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร  
เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรเกษตร ตลอดจนสร้ำงช่ำงเกษตรประจ ำท้องถิ่นส ำหรับรองรับกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วจำกกำรใช้
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของประเทศ เพ่ือพัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร
แปลงใหญ่ให้มีควำมพร้อมทั้งองค์ควำมรู้ ทักษะทำงเทคนิค และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และเพ่ือสร้ำงโอกำสยกระดับกำรเข้ำถึงกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร และระบบให้น้ ำอัจฉริยะที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภำพในกำรผลิตพืชและทดแทนแรงงำนภำคกำรเกษตรให้แก่เกษตรกรเป้ำหมำย (1) พัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้สู่เกษตรกรเป้ำหมำย พัฒนำสื่อควำมรู้เรื่องระบบกำรให้น้ ำ  
แบบอัจฉริยะ 1 เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ระบบน้ ำแบบอัจฉริยะ 1 ครั้ง (2) สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น
ประจ ำแปลงใหญ่ เป็นช่ำงเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐำน 3,600 รำย และช่ำงเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก 
325 รำย (3) ส่งเสริมกำรใช้และให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรในพ้ืนที่แปลงใหญ่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แบ่งเป็น ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลเกษตรชุมชน 200 รำย และให้บริกำรสำธิต 
กำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรในเขตเกษตรกรรมเพ่ือลดกำรเกิดวัชพืช 200 ไร่ (4) ถ่ำยทอดควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ 100 รำย (5) จัดท ำจุดเรียนรู้กำรท ำกำรเกษตรยุคใหม่ 
เกษตรแม่นย ำ เกษตรอัจฉริยะ 3 จุด (6) จัดงำนบริกำรซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรผลิต 2 ครั้ง 
และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรในเขตเกษตรกรรมเพ่ือลดกำรเกิดวัชพืช 500 รำย 
งบประมำณ 8.5213 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 8.3910 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.47 

5.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้สู่เกษตรกรเป้ำหมำย จ ำนวน 1 เรื่อง 

1 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่นประจ ำแปลงใหญ่ หลักสูตรพ้ืนฐำน เป้ำหมำย 3,600 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย หลักสูตรเน้นหนัก เป้ำหมำย 325 รำย ด ำเนินกำรได้ 325 รำย ครบตำมเป้ำหมำย (มีกำรปรับลด
เป้ำหมำยกิจกรรมจำกเดิม 400 รำย เหลือ 325 รำย และปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น พัฒนำศักยภำพผู้ให้บริกำร
เครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชนในพ้ืนที่แปลงใหญ่) กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรให้บริกำร
เครื่องจักรกลเกษตรชุมชน เป้ำหมำย 200 รำย ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย จัดกิจกรรมให้บริกำรสำธิตกำรใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตรในเขตเกษตรกรรม เป้ำหมำย 200 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ถ่ำยทอดควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ เป้ำหมำย 100 รำย ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 
กิจกรรมจัดท ำจุดเรียนรู้กำรท ำกำรเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นย ำ เกษตรอัจฉริยะ จ ำนวน 3 จุด ด ำเนินกำรครบ
ตำมเป้ำหมำย จัดงำนบริกำรซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เป้ำหมำย 2 ครั้ง ด ำเนินกำร
ครบตำมเป้ำหมำย กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรในเขตเกษตรกรรมเพ่ือลดกำรเกิด
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วัชพืช เป้ำหมำย 500 รำย ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย และพัฒนำศักยภำพผู้ให้บริกำรเครื่องจักรกลกำร
เกษตรชุมชนในพ้ืนที่แปลงใหญ่ เป้ำหมำย 75 รำย ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 

 

ตารางท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และ
ถ่ำยทอดควำมรูสู้่เกษตรกรเป้ำหมำย  

เรื่อง/ครั้ง 1 1 100.00 

2. สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่นประจ ำแปลงใหญ่ 
หลักสตูรพื้นฐำน  

รำย 3,600 3,600 100.00 

3. สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่นประจ ำแปลงใหญ่ 
หลักสูตรเน้นหนัก  

รำย 325 325 100.00 

4. กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำร
ให้บริกำรเครื่องจักรกลเกษตรชุมชน  

รำย 200 200 100.00 

6 .  ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ก ำ รบริ หำรจั ดกำร
เครื่องจักรกลกำรเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่   

รำย 100  100 100.00 

7. กิจกรรมจัดท ำจุดเรียนรู้กำรท ำกำรเกษตร
ยุคใหม่ เกษตรแม่นย ำ เกษตรอัจฉริยะ  

จุด 3  3 100.00 

8. จัดงำนบริกำรซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต  

ครั้ง 2  2 100.00 

9. กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกล
กำรเกษตรในเขตเกษตรกรรมเพื่อลดกำรเกิด
วัชพืช  

รำย 500 500 100.00 

10. พัฒนำศักยภำพผู้ให้บริกำรเครื่องจักรกล
กำรเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่  

รำย 75 75 100.00 

ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

5.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
 

5) โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
มีส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
และจัดท ำงำนวิจัย เรื่อง กำรศึกษำควำมคุ้มค่ำกำรปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป้ำหมำยศึกษำ
วิเครำะห์ งำนวิจัยภำยใต้โครงกำรฯ 1 เรื่อง งบประมำณ 0.2200 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.1054 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 47.91 อีกร้อยละ 52.09 ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid - 19)  ส่งผลกระทบให้หน่วยงำนต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำน กำรส ำรวจ
ข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ ส่ง E-mail สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ และส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับจังหวัด และเกษตรกรแทนกำรลงพ้ืนที่ 
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6.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
ศึกษำวิเครำะห์งำนวิจัยภำยใต้โครงกำรฯ จัดท ำเค้ำโครงกำรศึกษำวิจัย เสนอเค้ำโครงวิจัย 

รวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล รำยงำนและเสนอผลงำน ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ผ่ำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงกำรวิจัยและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และได้ผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 เล่ม  

6.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – 
 

4.6.2 ผลการด าเนินงานจากการติดตามในพื้นที่  

จำกติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ ได้แก่ โครงกำร
พัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้ำนปศุสัตว์ (Motor Pool) โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ และโครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 

1) ผลกำรด ำเนินงำน 
1.1) กิจกรรมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีกำรยืมใช้ งำน

เครื่องจักรกลกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์ และอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์ 
แก่เกษตรกร รวมถึงกำรให้บริกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์ ซึ่งเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
เป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนภำยในกลุ่มมีกำรปลูกหญ้ำแพงโกล่ำ และได้เข้ำมำด ำเนินกำรยืมใช้เครื่องตัดหญ้ำ
แบบดรัมโมเวอร์ ส่งผลให้กำรเก็บเกี่ยวเสร็จเร็วกว่ำเดิม ซึ่งเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกหญ้ำแพงโกล่ำ
ทั้งหมด 6,700 บำทต่อไร่ แบ่งเป็นค่ำต้นพันธุ์ 600 บำท ค่ำแรงงำน 4,500 บำทและค่ำปัจจัยกำรผลิต 1,600 บำท 
และได้รับผลผลิต 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ กำรแปรรูปน ำไปอัดก้อนเพ่ือจ ำหน่ำยได้ 100 ก้อนต่อไร่ เกษตรกร
มีผลตอบแทนภำยหลังหักค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรเพำะปลูกและจ ำหน่ำยแล้ว 3,300 บำทต่อไร่ 

1.2) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนำและข้ำวโพดหวำน 
จังหวัดนครสวรรค์  

(1) ด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรกรที ่ด ำเนินกำรแบบวิธ ีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถ ลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตได้ 1,060 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ  17.12 (แปลงวิถีเกษตร  6,190  บำทต่อไร่   
แปลงเกษตรอัจฉริยะ 5,130  บำทต่อไร่) โดยปัจจัยกำรผลิตประกอบด้วย ค่ำวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด) 
ลดลง 270 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 26.47) ค่ำแรงงำนลดลง 386 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 16.67) และค่ำปัจจัยกำรผลิต
ลดลง 404 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 14.16) พิจำรณำผลผลิตต่อไร่ พบว่ำ เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตร
อัจฉริยะสำมำรถเพ่ิมผลผลิตได้ 250  กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.11 (แปลงวิถีเกษตร 2,250 กิโลกรัมต่อไร่ 
แปลงเกษตรอัจฉริยะ 2,500 กิโลกรัมต่อไร่) พิจำรณำผลตอบแทนสุทธิทำงกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรที่
ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ มีผลตอบแทนทำงกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน 2,060 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.31 
(แปลงวิถีเกษตร  2,810 บำทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 4,870 บำทต่อไร่) จำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตและ
ผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 

(2) ด้ำนกำรตลำด เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ มีผลตอบแทนทำง
กำรเกษตรเพ่ิมขึ้น 2,060 บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.31 (แปลงวิถีเกษตร  2,810 บำทต่อไร่แปลงเกษตร
อัจฉริยะ 4,870 บำทต่อไร่) จำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตและผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
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(3) ด้ำนคุณภำพชีวิต กำรลดระยะเวลำในแปลงเกษตรพบว่ำ เกษตรกรที่ด ำเนินกำร
แบบวิถีเกษตรและแปลงเกษตรอัจฉริยะ ใช้เวลำเพำะปลูกเท่ำกัน จ ำนวน 74 วัน (เริ่มกำรเพำะปลูกวันที่  
15 พฤษภำคม 2564  เก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 27 กรกฎำคม 2564) แต่ระยะเวลำที่อยู่ในแปลงเกษตรลดลง
จำก 8 ชั่วโมงต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงต่อวัน จำกกำรมีระบบแจ้งเตือนควำมต้องกำรน้ ำผ่ำน sensors 
ที่แจ้งควำมต้องกำรน้ ำผ่ำน smart phone เกษตรกรจึงไม่จ ำเป็นต้องเข้ำไปดูแลแปลงด้วยตนเองตลอดเวลำ 

1.3) กิจกรรมกำรสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่นประจ ำแปลงใหญ่ กำรสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น
หลักสูตรพื้นฐำน และกำรสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จังหวัดชัยนำท  

(1) ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เกษตรกรทั้งหมดเคยผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรช่ำงเกษตร
ท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐำนมำเรียบร้อยแล้ว และมีเกษตรกร ร้อยละ 37.50 ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมอบรมหลักสูตร
ช่ำงเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ภำยหลังกำรอบรมเกษตรกรสำมำรถซ่อมแซมเครื่องจักรเองได้ในเบื้องต้น 
เช่น กำรบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์ กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง กำรเลือกซื้อเครื่องจักรกลจำกผู้ผลิต ซึ่งควำมรู้ที่
ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง และร้อยละ 62.50 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ถ่ำยทอดให้เกษตรกรอ่ืนได้รับทรำบ ร้อยละ 37.50 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดต่อเนื่องจำกสมำชิกไป
ร่วมอบรมพร้อมกัน 

(2) ด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรช่ำงเกษตรท้องถิ่นหลักสูตร
เน้นหนัก ร้อยละ 100.00 ได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมเรื่องกำรไถกลบ กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
สำมำรถน ำควำมรู้ในด้ำนดังกล่ำวไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนในด้ำนกำรเพำะปลูก 

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
2.1) กิจกรรมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีกำรยืมใช้งำน

เครื่องจักรกลกำรเกษตรด้ำนปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ทันสมัย ท ำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็ว
ไม่ต้องพักเครื่อง เกษตรกรผู้ปลูกหญ้ำแพงโกล่ำ มีเครื่องมือเครื่องจักรใช้งำนเองเกือบทุกชนิด ดังนั้น กำรติดต่อ
เจ้ำหน้ำที่จึงเป็นกำรขอควำมรู้  กำรซ่อมแซมเครื่องจักรในกรณีช ำรุดเสี ยหำย และหำกเครื่องจักร 
ไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลำ จึงจะมีกำรขอยืมใช้เครื่องจักรกลของทำงศูนย์ฯ  ในกำรซื้อขำยหญ้ำแพงโกล่ำ  
มีกำรรับซื้อเฉพำะกลุ่มเกษตรกรที่ท ำข้อตกลงซื้อขำยร่วมกันเท่ำนั้น รำคำที่เกษตรขำยได้ส่วนใหญ่จะคงที่ 
เนื่องจำกเกษตรกรมีกำรซื้อขำยกับแหล่งรับซื้อประจ ำ เว้นแต่ในบำงฤดูท่ีหญ้ำขำดแคลนกำรซื้อขำยจะได้รำคำ 

2.2) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนำและข้ำวโพดหวำน  
(1)  มีกำรใช้วิธีกำรธรรมชำติ คือใช้มวลพิฆำต เพ่ือก ำจัดศัตรูพืช แต่พบปัญหำคือมวลพิฆำต

ที่ถูกปล่อยไปยังแปลงสูญหำย ฉะนั้นจึงด ำเนินกำรใช้สำรเคมีเพ่ือฉีดพ่นในระยะแรก ส ำหรับตัวมวลพิฆำต  
เริ่มปล่อยได้เมื่อมีกำรเพำะปลูกไปแล้ว 40 วัน และปล่อยช่วงเย็นป้องกันมวลพิฆำตบินหำย 

(2) กำรใช้ระบบน้ ำด้วยระบบ Sensors มีกำรลงทุนที่ค่อนข้ำงสูง แต่เมื่อน ำไปใช้ระบบ
ยังไม่เสถียร เนื่องจำกหำกมีกำรรั่วซึมของน้ ำในระบบ Sensors ส่งผลต่อกำรแจ้งเตือนของระบบไม่จ่ำยน้ ำ  
ท ำให้ทั้งแปลงขำดน้ ำ จึงยังต้องอำศัยเกษตรกรสังเกตใบและต้นพืชเพ่ือหมุนวำล์วน้ ำก่อน  ดังนั้นควรมีคู่มือให้
เกษตรกรต้นแบบได้ศึกษำเรียนรู้ สำมำรถแก้ปัญหำกำรใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ได้เองในเบื้องต้น 
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(3) พ้ืนที่ที่จะท ำกำรเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ จ ำเป็นต้องมีแหล่งน้ ำเพ่ือท ำ
กำรเกษตรเพียงพอตลอดระยะเวลำเพำะปลูก และในแปลงทดลองมีกำรใช้น้ ำจำกใต้ดิน ผ่ำนโครงกำรธนำคำร
น้ ำใต้ดิน ส่งผลให้มีน้ ำใช้ตลอดฤดูกำลเพำะปลูก 

(4) เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่น ำมำใช้ในแปลงเรียนรู้
เกษตรอัจฉริยะมีต้นทุนรำคำสูง ทำงเจ้ำหน้ำที่จึงมีกำรปรับอุปกรณ์บำงตัวเพ่ือลดต้นทุนและเกษตรกรลงทุนเอง
ไม่สูงมำก กำรลงทุนในอุปกรณ์บำงชิ้นยังสูง เกษตรกรไม่สำมำรถลงทุนได้ ทำงหน่วยงำนจึงอำจมีกำร
ปรับเปลี่ยนแนวทำงที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงเดิมทดแทนอุปกรณ์ที่มีกำรลงทุนสูง เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถลงทุน
ในอุปกรณ์ได้เอง และควรสนับสนุนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรเกิดกำรเรียนรู้ กำรใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรต่ำงๆ น ำไปสู่กำรเป็นกลุ่มเกษตรอัจฉริยะอย่ำงแท้จริง 

(5) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid - 19) ส่งผลต่อ
งบประมำณกำรด ำเนินงำนมำล่ำช้ำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรติดตั้งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่จะน ำมำใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ ส่งผลให้เกษตรกรด ำเนินกิจกรรม
ทำงกำรเกษตรไม่ตรงตำมฤดูกำลเพำะปลูกท่ีก ำหนดไว้ 

2.3) กิจกรรมในโครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรบำงด้ำนยังขำดควำม
ชัดเจน งบประมำณที่รับไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ ประกอบ
กับบุคลำกรยังไม่เพียงพอ ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นควรมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยโครงกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในพ้ืนที่และส่วนกลำง รวมทั้งงบประมำณกำรด ำเนินงำนอย่ำง
เหมำะสม เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.4) เกษตรกรมีควำมต้องกำรให้ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำสนับสนุนปัจจัย  
กำรผลิต ส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลอัจฉริยะ เช่น โดรน เพ่ือประหยัดต้นทุนด้ำนแรงงำน และสนับสนุน  
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เพ่ือลดต้นทุนด้ำนปัจจัยกำรผลิต 

 

2.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2.6.1 สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำเกษตรกรและภำคเกษตรมีกำรปรับตัวไปสู่

กระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพมำตรฐำน และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยกำรสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภำคเกษตรในด้ำนต่ำง ๆ 

2) เป้าหมาย มูลค่ำผลผลิตสินค้ำเกษตรเพ่ิมขึ้น (ปี  2561 - 2565 เ พ่ิมขึ้นร้อยละ 10)  
และสินค้ำมีคุณภำพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมำตรฐำน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) หน่วยงานด าเนินการ กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร 
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกำรยำงแห่งประเทศไทย  
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2) งบประมาณ 3,921.2047 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3,297.6082 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
84.10 ของงบประมำณท่ีได้รับ  

4.5.4 ภาพรวมผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำเกษตรกรและภำคกำรเกษตรมีกำรปรับตัว
สู่กระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพมำตรฐำน เพ่ิมประสิทธิภำพและกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตร 
น ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรสนับสนุนกำรเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
90,000 ไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่เกษตร  สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี 
150,577 ตัน ผลิตสัตว์พันธุ์ดี 1,040,834 ตัว เพ่ือเป็นแหล่งอำหำรจำกชุมชนลดกำรพึ่งพำอำหำรจำกภำยนอก 
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรโดยกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนแบบแปลงใหญ่ 4,209 แปลง และส่งเสริมสมำชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท ำกำรเกษตรผสมผสำน 56 แห่งเพ่ือสร้ำงควำมเข็มแข็งและพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำง
วิสำหกิจชุมชน สหกรณ์ และเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบกำร และภำคเกษตรชนทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด 

 

ตารางท่ี 14 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
กิจกรรม หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1. สนับสนุนกำรเปลี ่ยนพื้นที ่ไม่เหมำะสมตำม 
Agri-Map  

ไร่ 90,000 90,000 100.00 

2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี ตัน 166,430 150,577 90.47 
3. ผลิตสัตว์พันธุ์ดี ตัว 901,200 1,040,834 115.49 
4. ส่งเสริมด ำเนินงำนแบบแปลงใหญ่ แปลง 4,262 4,209 98.76 
5. ส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท ำกำรเกษตร
ผสมผสำน 

แห่ง 82 56 68.29 

ค่ำเฉลี่ย  94.60 
ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

2.6.3 ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) มีกรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เ พ่ือบริหำรจัดกำรพ้ืนที่  
ไม่เหมำะสม (N) หรือเหมำะสมเล็กน้อย (S3) ให้ได้รับกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่   
และส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรผลิตทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (N) ตำมควำมสมัครใจ 
เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 93,100 ไร่ งบประมำณ 278.3197 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 265.8209 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 95.51 

1.1) ผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ เป้ำหมำย  
5 ชนิดพืช ครบตำมเป้ำหมำย ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม
ตำม Agri – Map เป้ำหมำย 90,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย กำรอบรมให้ควำมรู้ และศึกษำดูงำนกำรปลูกพืช
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ทำงเลือกใหม่แล้ว 1,026 รำย คิดเป็นร้อยละ 102.60 ของเป้ำหมำย 1,000 รำย ในส่วนกำรสนับสนุนปัจจัยกำร
ผลิตที่จ ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมำะสม 3,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือกำรผลิตหม่อนไหม ในพ้ืนที่ไม่เหมำะสมตำม Agri-Map และด้ำนกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตพ้ืนฐำนในกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและกำรแปรรูป ด ำเนินกำรในจังหวัดสุโขทัย ก ำแพงเพชร 
รำชบุรี และอุตรดิตถ์ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 68 รำย คิดเป็นร้อยละ 138.78  ของเป้ำหมำย 49 รำย 
พื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร 107 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 107.00 ของเป้ำหมำย 100 ไร่ ด้ำนกำรให้ค ำแนะน ำ 
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 ,900 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตตำม
ควำมเหมำะสม ด ำเนินกำรแล้ว 1,900 รำย พ้ืนที่เป้ำหมำย 1,900 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย กำรอบรมพัฒนำ 
ครูบัญชี  81 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.25 ของเป้ำหมำย 80 รำย อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพแก่เกษตรกร 
2,400 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ด้ำนก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพของเกษตรกร ด ำเนินกำรแล้ว 
1,701 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.06 ของเป้ำหมำย 1,700 รำย กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรผลิตสินค้ำทำงเลือก   
1 สินค้ำ ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญระดับพ้ืนที่ 
จ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ กำรศึกษำสินค้ำทำงเลือกเชิงลึกเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมระดับพื้นที่ (73 จังหวัด) 
และกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ ำซำก (12 พื้นที่) ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ตำมเป้ำหมำย ด้ำนกำรศึกษำวิจัยพืชทำงเลือกใหม่ที่มีอนำคต (Future Crops) 1 เรื่อง ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำย ด้ำนกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญระดับภำค 1 เรื ่อง  
และด้ำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 1 เรื่อง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 

 

ตารางท่ี 13 ผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri - Map) 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตร
เศรษฐกิจ  

ชนิดพืช 5 5 100.00 

2. ด้ำนกำรพัฒนำท่ีดินเพื่อสนับสนุนกำร
ปรับเปลีย่นกำรผลติในพ้ืนท่ีไม่เหมำะสมตำม 
Agri – Map  

ไร ่ 90,000 90,000 100.00 

3. กำรอบรมให้ควำมรู้ และศึกษำดูงำนกำร
ปลูกพืชทำงเลือกใหม่แล้ว  

รำย 1,000 1,026 102.60 

4. ในส่วนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตที่
จ ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตพืชชนิดใหม่
ที่เหมำะสม  

ไร ่ 3,000 3,000 100.00 

5. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตที่จ ำเป็นในกำร
ปรับเปลี่ยนกำรผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมำะสม  

ไร ่ 3,000  3,000 100.00 
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ตารางท่ี 13 ผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri - Map) (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
6. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำนในกำรปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมและกำรแปรรูป   

รำย 49 68 138.78 

7.  กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ เกษตรกรรม  
เพื่อกำรผลิตหม่อนไหม ในพื้นที่ไม่เหมำะสม
ตำม Agri-Map  

ไร ่ 100 107 107.00 

8. กำรให้ค ำแนะน ำ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

รำย 1,900 1,900 100.00 

9. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตตำมควำมเหมำะสม  รำย/ไร ่ 1,900 1,900 100.00 
10. กำรอบรมพัฒนำครูบัญชี   รำย 80 81 101.25 
11. อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพแก่
เกษตรกร  

รำย 2,400 2,400 100.00 

12. ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ
ของเกษตรกร  

รำย 1,700 1,701 100.06 

13. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรผลิตสินค้ ำ
ทำงเลือก  

สินค้ำ 1  1 100.00 

14. ส่วนกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญระดับพ้ืนท่ี  

เรื่อง 2 2 100.00 

15. จัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ
เกษตรที่ส ำคัญระดับภำค  

เรื่อง 1 1 100.00 

16. กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร เรื่อง 1 1 100.00 
ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและ - 
 

2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำน
ด ำเนินกำร ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กำรยำงแห่งประเทศไทย  
และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มท ำกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร ด้ำนสินค้ำพืช ปศุสัตว์ และประมง มีกำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกำรรวมกันผลิตและรวมกัน
จ ำหน่ำยโดยมีตลำดรองรับที่แน่นอน และเพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วย  
ที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำนภำยใต้กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เป้ำหมำย 
จ ำนวน 4,262 แปลง (กรมส่งเสริมกำรเกษตร 2,395 แปลง กรมกำรข้ำว 1,285 แปลง กรมปศุสัตว์ 200 แปลง 
กรมประมง 75 แปลง กรมหม่อนไหม 31 แปลง กรมวิชำกำรเกษตร 130 แปลง ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน  
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เพ่ือเกษตรกรรม 40 แปลง และกำรยำงแห่งประเทศไทย 106 แปลง) งบประมำณ 1,234.1097 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 949.9845 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 76.98 

2.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนแบบแปลงใหญ่ด ำเนินงำนแล้ว 4 ,209 แปลง ร้อยละ 98.76 

ของเป้ำหมำย 4,262 แปลง วิเครำะห์จัดท ำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ ปี 2562 – 
2564 ด ำเนินกำรจ ำนวน 2,440 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของเป้ำหมำย 2,441 แปลง  ถ่ำยทอดควำมรู้ 
เน้นกำรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และกำรเชื่อมโยงตลำด ด ำเนินกำรจ ำนวน 2 ,394 แปลง ร้อยละ 99.96 
ของเป้ำหมำย 2,395 แปลง เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในแปลงใหญ่ 42 ,052 รำย เช่น กำรลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต กำรเชื่อมโยงตลำด กำรพัฒนำคุณภำพ  กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรจัดท ำบัญชีต้นทุน กำรรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำ และด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรมกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ 93.13 ของเป้ำหมำย 45,152 รำย 
จัดท ำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตได้ 1,022 แปลง คิดเป็นร้อยละ 104.82 ของเป้ำหมำย 975 แปลง 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์ข้ำวชุมชนในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี 564 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 94.00  
ของเป้ำหมำย 600 แห่ง และติดตำมประเมินผลโครงกำร โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ครบตำมเป้ำหมำย
จ ำนวน 1 เรื่อง และรำยงำนกำรขับเคลื่อนโครงกำรในระดับพ้ืนที่ โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 - 12 
ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำยจ ำนวน 4 ครั้ง   

 

ตารางท่ี 12 ผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. ส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนแบบแปลงใหญ่  แปลง 4,262 4,209 98.76 
2. วิเครำะห์จดัท ำแผนและปรับปรุงข้อมูล
แปลงใหญ่ที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ ปี 2562 – 2564   

แปลง 2,441 2,440 99.96 

3. ถ่ำยทอดควำมรู้ เน้นกำรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
และกำรเช่ือมโยงตลำด  

แปลง 2,395 2,394 99.96 

4. เกษตรกรไดร้ับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในแปลงใหญ่  รำย 45,152 42,052 93.13 
5.  จัดท ำแปลงเรี ยนรู้ เพิ่ มประสิทธิภำพ 
กำรผลิตได้  

แปลง 975 1,022 104.82 

6. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์ข้ำวชุมชน 
ในกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำวคุณภำพดี   

แห่ง 600 564 94.00 

7. ติดตำมประเมินผลโครงกำร โดยส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร ครบตำมเป้ำหมำยจ ำนวน  

เรื่อง 1  1 100.00 

8. รำยงำนกำรขับเคลื่อนโครงกำรในระดับพื้นที่ 
โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 - 12  

ครั้ง 4  4 100.00 

ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรค - 
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3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำน
ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรสินค้ำเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำน  รวมถึงกำรลด
ต้นทุนกำรผลิต และยกระดับสินค้ำเกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันและพัฒนำที่ยั่งยืน และพัฒนำศักยภำพ
เกษตรกรให้เข้มแข็งและพ่ึงพำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำย เกษตรกร จ ำนวน 
15,000 รำย ใน 13 ชนิดสินค้ำ ได้แก่ 1) มันส ำปะหลัง 2) สับปะรด 3) อ้อย 4) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท ำนำ 
5) ไผ่และหวำย 6) พืชเคี้ยวมัน (มะคำเดเมียและมะม่วงหิมพำนต์) 7) กำแฟ 8) สินค้ำกลุ่มทำงเลือกเพ่ือสุขภำพ 
(แมลงเศรษฐกิจ) 9) พืชตระกูลถั่ว 10) ไม้ดอกไม้ประดับ 11) พืชผัก 12) ปำล์มน้ ำมัน 13) มะพร้ำว ตลอดห่วงโซ่
อุปทำน งบประมำณ 51.1530 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 48.0749 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.98 

 

3.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
ด ำเนินกำรส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรแก่เกษตรกร จ ำนวน 13 ชนิด

สินค้ำเกษตร มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 1) มันส ำปะหลัง 2,620 รำย ด ำเนินกำรได้ครบตำมเป้ำหมำย  
2) สับปะรด 1,300 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 3) อ้อย 1,100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 4) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง
ฤดูท ำนำ 2,000 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 5) ไผ่และหวำย 630 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 6) พืชเคี้ยวมัน (มะคำเดเมีย 
มะม่วงหิมพำนต์) จ ำนวน 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 7) กำแฟ 750 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 8) แมลงเศรษฐกิจ 
จ ำนวน 800 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 9) พืชตระกูล 2,400 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 10) ไม้ดอกไม้ประดับ 200 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย โดยได้รวบรวมพันธุ์ดี/พันธุ์ใหม่ของไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ครบ 4 ศูนย์ ตำมเป้ำหมำย  
11) พืชผัก 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 12) ปำล์มน้ ำมัน 2,800 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 13) มะพร้ำว 100 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย  

 

ตารางท่ี 16 ผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

ด ำเนินกำรส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร 

    

1. มันส ำปะหลัง  รำย 2,620 2,620 100.00 
2. สับปะรด  รำย 1,300 1,300 100.00 
3. อ้อย   รำย 1,100 1,100 100.00 
4. ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท ำนำ  รำย 2,000 2,000 100.00 
5. ไผ่และหวำย  รำย 630 630 100.00 
6. พืชเคี้ยวมัน (มะคำเดเนีย มะม่วงหิมพำนต์) รำย 200 200 100.00 
7. กำแฟ  รำย 750 750 100.00 
8. แมลงเศรษฐกิจ  รำย 800 800 100.00 
9. พืชตระกูล  รำย 2,400 2,400 100.00 
10. ไม้ดอกไม้ประดับ  รำย 200 200 100.00 
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ตารางท่ี 16 ผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
11. พืชผัก  รำย 100 100 100.00 
12. ปำล์มน้ ำมัน  รำย 2,800 2,800 100.00 
13. มะพร้ำว ด ำ รำย 100 100 100.00 

ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมนิผลและตดิตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรค - 
 

4) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  มีกรมกำรข้ำว เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษำควำมบริสุทธิ์ตรงตำมลักษณะประจ ำพันธุ์ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยและคุณภำพตรงตำม
มำตรฐำนพันธุ์ รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภำพสูงส ำหรับสนับสนุนโครงกำรรำชกำรจ ำหน่ำยแก่เกษตรกรทั่วไป 
เพ่ือให้มีกำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ดีคุณภำพสูงไปสู่เกษตรกรได้ท่ัวถึงและรวดเร็วทันต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร 
เป้ำหมำย ได้ผลผลิตเมล็ดชั้นพันธุ์คัดที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดและมีควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ประมำณ 30 ตัน 
และได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวชั้นพันธุ์หลัก ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ตัน งบประมำณ 165.1565 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
149.0004 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.22 

4.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัดผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้  197 ตัน คิดเป็นร้อยละ 656.67  

ของเป้ำหมำย 30 ตัน กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 2 ,028 ตัน คิดเป็นร้อยละ 67.60  
ของเป้ำหมำย 3,000ตัน 

4.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรค – 
 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  มีกรมกำรข้ำว กรมส่งเสริม
กำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เพ่ือขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในพ้ืนที่ขำดแคลนและเพ่ิมปริมำณกำรผลิตและกระจำย
เมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร ส่งเสริมพ้ืนที่กำรปลูกพืชหลำกหลำยทดแทนกำรท ำนำปรัง 
ผลิตพันธุ์พืชคุณภำพ และน ำไปผลิตพันธุ์ขยำยและพันธุ์จ ำหน่ำยให้เกษตรกร ขยำยสัตว์พันธุ์ดีผ่ำนฟำร์ม
เกษตรกรเครือข่ำย และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด ตลอดจนปัญหำที่เกิดขึ้นของสินค้ำเกษตร
ที่ส ำคัญ เป้ำหมำย มีเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีและสัตว์พันธุ์ดีเพียงพอต่อควำมต้องกำร ส่งเสริมกำรปลูกพืช
หลำกหลำยในพ้ืนที่นำปรัง จ ำนวน 5,000 ไร่ ใน 21 จังหวัด หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และสถำบันเกษตรกร 
ได้พันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพมำตรฐำนเกษตร งบประมำณ 1,131.6664 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
979.5786 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 86.56 

5.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
(1) ด้ำนข้ำว กำรขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวด้วยกำรจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว 

จัดหำครุภัณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 12 รำยกำร กำรผลิต
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เมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี ชั้นพันธุ์ขยำย – จ ำหน่ำย จ ำนวน 62,944 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.19 ของเป้ำหมำย 
86,000 ตัน มีกำรน ำไปขยำยผล จ ำนวน 58,408 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.46 ตัน ของเป้ำหมำย 77,400 ตัน 
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวมีประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
ด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว 23 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีกำรตรวจประเมินร้ำนจ ำหน่ำย 
เมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี Good Rice Seed Shop เป้ำหมำยรับรองร้ำนใหม่ ปี 2564 จ ำนวน 85 ร้ำน 
ด ำเนินกำรแล้ว 86 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 101.18 ของเป้ำหมำย กิจกรรมธนำคำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชนอยู่  
ในระหว่ำงรวบรวมผลผลิตจำกเกษตรกรและได้จัดประชุมชี้แจงครบตำมเป้ำหมำย 100 รำยแล้ว กิจกรรม
พัฒนำเทคโนโลยีในกำรประเมินลักษณะทำงกำรเกษตรของข้ำวและกำรตรวจวิเครำะห์สำรพิษตกค้ำงในข้ำว 
ด ำเนินกำรพัฒนำวิธีกำรวิเครำะห์ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของรำก ใบ และล ำต้นของข้ำว ด้วยเครื่อง 
vibratome และเทคนิค high-throughput phenotyping ส ำเร็จ  และทดสอบประสิทธิภำพของวิธีกำรใหม่ 
ที่พัฒนำขึ้นนี้ในข้ำวจ ำนวน 300 พันธุ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2) ด้ำนพืช ได้จัดเวทีชุมชนเตรียมควำมพร้อมและรับสมัครเกษตรกร จ ำนวน 5,000 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย จัดประชุมเชื่อมโยงตลำดและจัดท ำแผนกำรผลิต แผนกำรตลำด ระหว่ำง เกษตรกรกับ
ผู้ประกอบกำรรับซื้อผลผลิต จ ำนวน 5,127 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.69 ของเป้ำหมำย 5,092 รำย และสนับสนุน
วัสดุกำรเกษตรแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ขยำยผลปรับเปลี่ยน ไปปลูกพืชหลำกหลำย จ ำนวน 4,940 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
98.80 ของเป้ำหมำย 5,000 ไร่ ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดี พืชไร่ จ ำนวน 14 ชนิดคิดเป็นร้อยละ 
127.27 ของเป้ำหมำย 11 ชนิด พืชสวน 56 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 124.44 ของเป้ำหมำย 45 ชนิด และปัจจัย
กำรผลิต จ ำนวน 19 ชนิด ครบตำมเป้ำหมำย กำรพัฒนำกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรให้เข้ำสู่ระบบกำรจัดกำร 
GAP/GMP จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเป้ำหมำย 7 แห่ง กำรตรวจสอบรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์
ให้เป็นมำตรฐำนสำกล จ ำนวน 10,882 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 435.28 ของเป้ำหมำย 2,500 ตัวอย่ำง พันธุ์พืช
และปัจจัยกำรผลิตที่ผลิตได้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนกำรผลิตและพร้อมที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100.00 
คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้ำหมำย 

(3) ด้ำนปศุสัตว์ ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจำกกำรผสมเทียม จ ำนวน 275,404 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
118.97 ของเป้ำหมำย 231,500 ตัว จ ำนวนสัตว์ที่ได้รับบริกำรพัฒนำสุขภำพสัตว์ จ ำนวน 26 ,313,439 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 101.24 ของเป้ำหมำย 25,990,500 ตัว และเกษตรกรที่ได้รับกำรเฝ้ำระวังทำงอำกำรและ
ประเมินควำมเสี่ยงโรคติดต่อ จ ำนวน 36,812 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.44 ของเป้ำหมำย 

(4) ด้ำนข้อมูล รำยงำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จ ำนวน  
1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย รำยงำนสถำนกำรณ์สินค้ำเกษตร ปัจจัยกำรผลิต ภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรื อน 
และสถำนบันเกษตรกร จ ำนวน 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย จัดท ำสำรสนเทศต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จ ำนวน  
8 ชนิด ครบตำมเป้ำหมำย จัดท ำรำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรระดับภูมิภำค จ ำนวน 1 เรื่อง  ครบตำม
เป้ำหมำย และร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตร จ ำนวน 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 
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ตารางท่ี 15 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. ด้ำนข้ำว     
    1.1 จัดหำครุภณัฑส์ ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

รำย 12 12 100.00 

    1.2 กำรผลิต เมล็ดพันธุ์ข้ ำวคุณภำพดี   
ช้ันพันธุ์ขยำย – จ ำหน่ำย 

ตัน 86,000 62,944 73.19 

   1.3. กำรน ำไปขยำยผล ตัน 77,400 58,408 75.46 
   1.4 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเช่ือมโยง
เครือข่ำยผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธ์ุข้ำว 

ครั้ง 23 23 100.00 

   1.5 กำรตรวจประเมินร้ำนจ ำหน่ำยเมล็ด
พันธุ์ข้ำวคุณภำพดี Good Rice Seed Shop 
ปี 2564 

ร้ำน 86 85 101.18 

   1.6 กิจกรรมธนำคำรเมล็ดพันธ์ุข้ำวชุมชน รำย  100 100 100.00 
   1.7 ทดสอบประสิทธิภำพของวิธีกำรใหม่ 
ที่พัฒนำขึ้น 

พันธุ ์ 300 300 100.00 

2.ด้ำนพืช      
   2.1 จัดเวทีชุมชนเตรียมควำมพร้อมและรับ
สมัครเกษตรกร 

รำย 5,000 5,000 100.00 

   2.2 จัดประชุมเช่ือมโยงตลำดและจัดท ำ
แผนกำรผลิต  แผนกำรตลำด ระหว่ ำ ง
เกษตรกรกับผู้ประกอบกำรรับซื้อผลผลิต 

รำย 5,092 5,127 100.69 

   2.3 สนับสนุนวัสดุกำรเกษตรแปลงเรียนรู้ใน
พื้นที่ขยำยผลปรับเปลี่ยน ไปปลูกพืชหลำกหลำย 

ไร ่ 5,000 4,940 98.80 

   2.4 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดี 
(พืชไร่) 

ชนิด 11 14 127.27 

   2.5 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดี 
(พืชสวน) 

ชนิด 45 56 124.44 

   2.6 ปัจจัยกำรผลิต ชนิด 19 19 100.00 
   2.7 กำรพัฒนำกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรให้เข้ำสู่
ระบบกำรจัดกำร GAP/GMP 

แห่ง 7 5 71.43 

   2.8 กำรตรวจสอบรับรองคุณภำพเมล็ดพันธ์ุ
ให้เป็นมำตรฐำนสำกล 

ตัวอย่ำง 2,500 10,882 435.28 

3. ด้ำนปศุสัตว ์     
   3.1 ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจำกกำรผสมเทียม ตัว 231,500 275,404 118.97 
   3.2 จ ำนวนสัตว์ที่ ได้ รับบริกำรพัฒนำ
สุขภำพสัตว ์

ตัว 25,990,500 26,313,439 101.24 
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ตารางท่ี 15 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

   3.3 เกษตรกรที่ ได้รับกำรเฝ้ำระวังทำง
อำกำรและประเมินควำมเสี่ยงโรคติดต่อ 

รำย 36,650 36,812 100.44 

4. ด้ำนข้อมูล     
   4.1 รำยงำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร
ศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

เรื่อง 1 1 100.00 

   4.2 รำยงำนสถำนกำรณ์สินค้ำเกษตร ปัจจัย
กำรผลิต ภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
สถำนบันเกษตรกร 

เรื่อง 1 1 100.00 

   4.3 จัดท ำสำรสนเทศต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ชนิด 8 8 100.00 
   4.4 จัดท ำรำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตร
ระดับภูมิภำค 

เรื่อง 1 1 100.00 

   4.5 ร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตร เรื่อง 1 1 100.00 
ที่มำ : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบประเมินผลและติดตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

5.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรค - 
 

5) ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรผลิตด้ำนปศุสัตว์ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมกำรรักษำสุขภำพสัตว์ เฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ จัดกำรสวัสดิภำพสัตว์ พัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พัฒนำอำหำรสัตว์ให้กับ
เกษตรกร เป้ำหมำย เกษตรกรได้ประโยชน์ด้ำนปศุสัตว์ 12 ,822 รำย งบประมำณ 1,037.8522 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 897.3571 ล้ำนบำท ร้อยละ 86.46 

6.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
เกษตรกรได้ประโยชน์ด้ำนปศุสัตว์ 13,233 รำย คิดเป็นร้อยละ 103.21 ของเป้ำหมำย 

12,822 รำย ตัวอย่ำงของปศุสัตว์ได้รับกำรวิเครำะห์ วินิจฉัย และชันสูตรโรค 272,577 รำยคิดเป็นร้อยละ 
105.04 ของเป้ำหมำย 259,506 รำย จ ำนวนสัตว์ได้รับกำรบริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 788,010 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 78.80 ของเป้ำหมำย 1,000,000 ตัว ผลิตจ ำนวนสัตว์พันธุ์ดีได้ 1,040,834 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
115.49 จำกเป้ำหมำย 901 ,200 ตัว และผลิตพืชอำหำรสัตว์ได้ 51,489 ตัน คิดเป็นร้อยละ 106.36  
จำกเป้ำหมำย 48,410 ตัน ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมปศุสัตว์ 1,500 รำย คิดเป็นร้อยละ 43.48 และอัตรำกำรเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกรมปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 100 

6.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – 
 

7) โครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือใช้รูปแบบกำรเกษตรแบบผสมผสำนเป็นทำงเลือกอีกทำง
หนึ่งของเกษตรกรในกำรด ำรงชีพ ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
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ทำงกำรเกษตรให้สมำชิกมีรำยได้เพ่ิม และเชื่อมโยงธุรกิจในสถำบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยกำรเพ่ิมปริมำณ 
กำรด ำเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขำย เงินฝำก และบริกำร เป้ำหมำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ
เงินกู้จำกกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรเพ่ือสร้ำงระบบน้ ำ 82 แห่ง เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
จ ำนวน 1,368 รำย งบประมำณ 3.7355 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.9356 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51.82  

7.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
ส่งเสริมให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท ำกำรเกษตรผสมผสำนในลักษณะเกษตร

ปลอดภัย 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.29 ของเป้ำหมำย 82 แห่ง กำรอบรม/ศึกษำดูงำนแก่สมำชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรท ำเกษตรผสมผสำนในลักษณะเกษตรปลอดภัย 735 รำย คิดเป็นร้อยละ 
53.73 ของเป้ำหมำย 1,368 รำย และพ้ืนที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมเกษตรผสมผสำน 3,675 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.73 ไร่ 
ของเป้ำหมำย 6,840 ไร่ 

7.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
 

8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP) 
มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มำตรฐำน GAP เป้ำหมำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 26 แห่งเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1,100 รำย งบประมำณ 13.1959 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.2804 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 24.86 

8.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
ยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มำตรฐำน GAP  

1 สถำบัน และกำรส่งเสริมให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท ำกำรเกษตรปลอดภัย 26 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
และส่งเสริมกำรท ำเกษตรปลอดภัยให้แก่สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 1,100 รำย และปริมำณ
ธุรกิจด้ำนเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยำยตัว ร้อยละ 3 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรของที่ปรึกษำ 

8.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในแผน 
กำรด ำเนินงำน 

 

9) โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำน
ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงต้นแบบกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ดิน ปรับปรุงดิน และส่งเสริม
ให้สมำชิกมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งก่อให้เกิดกำรเรียนรู้โดยธรรมชำติ มีกำรช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกันตำมหลักกำรสหกรณ์ เป้ำหมำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร จ ำนวน 1 ,400 รำย งบประมำณ 6.0158 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.5758 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 42.82 

9.1) ผลกำรด ำเนินงำน  
ส่งเสริมให้สมำชิกท ำกำรเกษตรปลอดภัย เป้ำหมำยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง 

กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรปลอดภัยให้แก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 1,400 รำย ไม่สำมำรถ
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ด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ปริมำณธุรกิจด้ำนเกษตร
ปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรขยำยตัว ร้อยละ 3 จะประเมินผลได้ เมื่อสมำชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรส่งผลผลิตจ ำหน่ำยให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตำมเงื่อนเวลำที่ก ำหนด 

9.2) ข้อค้นพบ ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
 

4.5.2 ผลการด าเนินงานจากการติดตามในพื้นที่ 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนแม่บทย่อยกำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร 

ได้แก่ โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri - Map) 
และโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) กำรด ำเนินงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพ่ือ 

กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri - Map) พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็น 
เรื่องงบประมำณ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้เกษตรกร และจ ำนวนพ้ืนที่เป้ำหมำยของโครงกำรที่ก ำหนด  
ควำมเหมำะสม และทันเวลำกับกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ของเกษตรกร ด้ำนกำรใช้แผนที่ Agri-map เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่
ใช้ประโยชน์ในกำรประกอบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน ก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำย  
และก ำหนด/คัดเลือกกิจกรรมที่ส่งให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน โดยมีควำมพึงพอใจต่อแผนที่ Agri-map พึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก ส่วนควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีต่อภำพรวมโครงกำรฯ มีควำมพึงพอใจระดับมำก  

1.2) กำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มท ำกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน ตลอดจน
รวมกลุ่มเพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร เพ่ือให้สำมำรถลดต้นทุน มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนและมีคุณภำพได้มำตรฐำน 

(1) กำรลดต้นทุนกำรผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนกำรผลิตลดลง โดยลดปริมำณกำรใช้ 
เนื่องจำกรำคำปัจจัยกำรผลิตปรับตัวสูงขึ้น ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยต่อไร่ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย รวมถึงขำดองค์ควำมรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมำะสมกับพ้ืนที่  

(2) เพ่ิมผลผลิต เกษตรกรประสบปัญหำภัยแล้ง เนื่องจำกขำดระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ  
โรคและแมลงศัตรูพืชระบำด ท ำให้กำรเพ่ิมของผลผลิตยังไม่ได้ตำมเป้ำหมำย 

(3) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต เกษตรกรไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรผลิตสินค้ำ 
ตำมมำตรฐำน GAP เกษตรกรยังขำดควำมรู้ และเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิต และเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร 

(5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร คณะท ำงำนฯ ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโดยเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ดิน น้ ำ) และเทคโนโลยี  เครื่องจักรที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิต ขำดควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มแปลงใหญ่ ขำดควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำย 
รวมถึงสมำชิกบำงส่วนมีวัตถุประสงค์เข้ำร่วมกลุ่ม เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ในกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
เพียงอย่ำงเดียว โดยไม่มีส่วนร่วม และไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรวำงแผนพัฒนำและสร้ำงกลุ่มให้เข้มแข็ง 
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4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

2.1 กำรด ำเนินจัดท ำระบบอนุรักษ์ดิน น้ ำ และกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต พบว่ำ 
(1) จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำติดขัดปัญหำกำรเข้ำปรับพ้ืนที่บ้ำง เนื่องจำกสภำพอำกำศ

ไม่เอ้ืออ ำนวย รวมทั้งเกษตรกรบำงส่วนยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ท ำให้กำรเข้ำด ำเนินกำรปรับพ้ืนที่ล่ำช้ำ 
เกษตรกรบำงรำยขอยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรฯ ท ำให้ต้องคัดเลือกเกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำรใหม่ ส่งผลให้กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตล่ำช้ำ เพรำะต้องรอให้เกษตรกรครบตำมเป้ำหมำย  
จึงขออนุมัติโครงกำรได้ ดังนั้นกำรวำงแผนด ำเนินกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ รวมถึงกำรส่งมอบปัจจัย
กำรผลิตในกิจกรรมต่ำงๆ ควรมีควำมสัมพันธ์กับฤดูกำลผลิตของเกษตรกร เพ่ือให้ปัจจัยกำรผลิตที่เกษตรกร
ได้รับ ทันต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรวำงแผนด ำเนินกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำให้มีควำมสัมพันธ์
กับฤดูกำลผลิตของเกษตรกร จะท ำให้ลดกำรยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ของเกษตรกร ได้อีกด้วย 

(2) กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเป็นเกษตรผสมผสำนหรือไม้ผล ไม้ยืนต้น ยังท ำได้ไม่เต็มที่ 
เนื่องจำกงบประมำณที่รับกำรจัดสรรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งแปลง อีกทั้งกำรลงทุนเพำะปลูกในช่วงแรก
ต้องใช้ปัจจัยกำรผลิตค่อนข้ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นค่ำต้นพันธุ์ ค่ำแรงงำนปลูก และค่ำปุ๋ย  เป็นต้น รวมทั้งยังต้อง
จัดหำแหล่งเก็บกักน้ ำให้เพียงพอต่อกำรผลิต ดังนั้นกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเป็นเกษตรผสมผสำน ควรมีกำร
จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนพันธุ์ ไม้ผล ไม้ยืนต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรด้วย เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
อีกท้ังจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจเข้ำร่วมโครงกำรมำกยิ่งข้ึน นอกจำกกำรส่งเสริมกำรผลิตแล้ว ควรมีกำร
ส่งเสริมด้ำนกำรตลำดให้แก่เกษตรกรด้วย ทั้งในด้ำนกำรให้ควำมรู้ กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต รวมทั้ง
กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนตลำด 

2.2 กำรสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนกำรผลิต กำรรวมกลุ่ม และกำรเชื่อมโยงตลำด 
(1) ด้ำนกำรผลิต เกษตรกรประสบปัญหำภัยแล้ง ผลผลิตของเกษตรกรไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย เกษตรกรส่วนใหญ่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ แต่ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโครงกำรฯ  
รำคำผลผลิตของเกษตรกรไม่แตกต่ำงกับรำคำสินค้ำทั่วไป ดังนั้นควรสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ดีไว้ใช้
ทดแทนกำรซื้อ ใช้ปุ๋ยตำมวิเครำะห์ค่ำดิน ด้ำนปศุสัตว์ ผสมอำหำรข้นใช้เอง และด้ำนประมง ลดกำรใช้อำหำร
ส ำเร็จรูป เพ่ือกำรลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร กำรเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนองค์ควำมรู้ในเรื่องใช้สำรชีวภัณฑ์ 
ทดแทนกำรใช้สำรเคมี และกำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ กำรพัฒนำคุณภำพ
ผลผลิต ส่งเสริม/สร้ำงกำรรับรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจประโยชน์ของกำรผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำน GAP ทั้งต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

(2) ด้ำนกำรรวมกลุ่ม ประธำน/ผู้จัดกำรกลุ่มแปลงใหญ่บำงกลุ่มมีควำมพร้อมในกำรบริหำร
จัดกำรน้อย บำงกลุ่มมีปัญหำควำมขัดแย้งภำยในกลุ่ม บำงกลุ่มมีปัญหำในเรื่องกำรจัดกำรท ำบัญชี และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ รวมถึงควำมไม่เข้ำใจเรื่องของหลักประกันสัญญำ ดังนั้นควรจัดอบรมให้กับประธำนกลุ่มแปลงใหญ่ 
เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้เป็นผู้จัดกำรแปลงในปีที่ 2 เช่น อบรมสร้ำงแกนน ำรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเก่ำ เพ่ือส่งเสริม
และกระตุ้นให้สมำชิกมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำจมีปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรบำงท่ำน เพ่ือให้กลุ่ม
ท ำงำนได้คล่องตัว รวมถึงกำรลงติดตำมเกษตรกรอย่ำงใกล้ชิด 
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(3) ด้ำนกำรเชื่อมโยงตลำด รูปแบบ และช่องทำงตลำดยังไม่ชัดเจน ท ำให้เกษตรกรจ ำหน่ำย
ผลผลิตได้ในรำคำทั่วไป รวมถึงแหล่งรับซื้อที่ท ำ MOU อยู่ไกลจำกแหล่งผลิตของเกษตรกร และขำดกำรรวมกลุ่ม
แปลงใหญ่ เพ่ือสร้ำงอ ำนำจในกำรต่อรองทำงกำรตลำด นอกจำกนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ยังไม่มีกำรบันทึ กข้อมูล
ปริมำณผลผลิต และควำมถี่ในกำรซื้อขำย ส่งผลให้ไม่สำมำรถวำงแผนกำรผลิตสินค้ำได้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของตลำด ท ำให้เกิดสินค้ำล้นตลำด  ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจ ำหน่ำยผลผลิต และผลิตสินค้ำที่
ได้รับรองมำตรฐำน เพ่ือให้เกิดกำรซื้อขำยสินค้ำที่มีคุณภำพ และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มีกำรส ำรวจปริมำณ 
ควำมต้องกำรของตลำด และผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำด เช่น กำรซื้อขำยออนไลน์ 
จัดหำช่องทำงจ ำหน่ำย และส่งเสริมกำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือเชื่อมโยงกำรสร้ำงเครือข่ำยคู่ค้ำร่วมกัน รวมถึงประชำสัมพันธ์กำรเพ่ิมช่องทำง
กำรตลำด ให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น กำรท ำ MOU หำตลำด จุดรับซื้อ และจ ำหน่ำยแก่ผู้บริโภค เพ่ือกระจำย
ผลผลิต 

2.3 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรอบรมเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมล่ำช้ำ รวมทั้งเกษตรกรบำงส่วนมีควำมกังวลต่อกำรระบำด ท ำให้กำรด ำเนินงำน
ในพ้ืนที่ค่อนข้ำงล ำบำก มีผลต่อกำรเข้ำไปติดตำม รวมทั้งกำรเดินทำงข้ำมจังหวัดในบำงจังหวัดไม่สำมำรถท ำได้ 
ดังนั้น ควรมีกำรจัดอบรมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ รวมถึงด้ำนกำรติดตำมโครงกำรฯ ผ่ำนช่องทำง Online 
หรือแนะน ำเป็นรำยบุคคล เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรระบำดของโรค รวมทั้งลดควำมกังวลของเกษตรกร 
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ด้วย อีกทั้งเนื้อหำในกำรจัดอบรมควรมีควำมกระชับ เข้ำใจง่ำย และไม่ใช้เวลำ
ในกำรอบรมมำกจนเกินไป ซึ่งหำกจ ำเป็นต้องมีกำรจัดอบรมหรือศึกษำดูงำน จะต้องมีกำรจัดกำรให้เป็นไปตำม
มำตรกำรที่ทำงภำครัฐก ำหนด 

 

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ -  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
Info – graphic ผลการด าเนินงาน 

การขับเคลื่อนแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นการเกษตร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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 1. แผนแม่บทยอ่ยเกษตรอตัลกัษณ์พ้ืนถ่ิน 59 



 
 

 

แม่บทยอ่ยเกษตรอจัฉริยะ 
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6.แผนแม่บทยอ่ยการพฒันาระบบนิเวศการเกษตร  
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ส่วนที่ 3 
หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



 
 

 

หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

แผนแม่บทย่อย หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล โทรศัพท์ โทรสาร 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง 0 2940 5387 0 2579 5511 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง 0 2940 5387 0 2579 5511 
3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232 0 2579 5511 
4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล 0 2579 5512 0 2579 5511 

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากร 

ทางการเกษตร 
0 2579 0555 0 2579 5511 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช 0 2579 0614 0 2579 5511 
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