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สารบัญ  

          หน้า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 สารบัญตาราง ค 
 สารบัญภาพ จ 
 ส่วนที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคญั  
 1. ภาพรวม 1-1 
  1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1-1 
  1.2 ผลการด าเนินงาน 1-1 
 2. ผลการด าเนินงานรายโครงการ 1-4 
  2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 1-4 
  2.2 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 1-5 
  2.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1-6 
  2.4 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1-14 
  2.5 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   1-17 
  2.6 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 1-20 
  2.7 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 1-20 
  2.8 โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 1-21 
  2.9 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 1-22 
  2.10 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 1-24 
  2.11 การท าเกษตรผสมผสาน 1-26 
          2.11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)  1-26 
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สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 

          2.11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
                   (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นท่ีภาคใต้) 

 
1-27 

          2.11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 1-27 
  2.12 การเกษตรอัจฉริยะ 1-27 
          2.12.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช 

                   (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง) 
 

1-27 
          2.12.2 โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 1-27 
  2.13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 1-31 
  2.14 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1-32 
  2.15 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1-33 
  2.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 1-34 
  2.17 โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 1-42 
  2.18 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1-43 
          2.18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1-43 
          2.18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1-47 
          2.18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1-51 
          2.18.4 โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 1-54 
          2.18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 1-60 
          2.18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 1-64 
          2.18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1-66 
          2.18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1-71 
 ส่วนที่ 2 ตารางผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคญั 2-1 
 ส่วนที่ 3 Info-graphic ผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 3-1 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
 

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 2-1 
2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 2-4 
3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2-8 
4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 2-20 
5.  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   2-28 
6. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 2-36 
7. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 2-37 
8. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 2-39 
 8.1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 2-39 
 8.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  2-41 

9. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 2-43 
 9.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์) 2-43 
 9.2 โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) 2-45 
 9.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 2-46 
 9.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน) 2-47 
 9.5 กิจกรรมจัดท าแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินค้า   

เกษตรที่ได้รับ 
2-48 

10. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2-49 
11. การท าเกษตรผสมผสาน 2-52 

 11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) 2-52 
 11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นที่ภาคใต้) 2-53 
 11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 2-54 
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12. การท าเกษตรอัจฉริยะ 2-55 
 12.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง)  2-55 
 12.2 โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลติพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 2-56 

13. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 2-57 
14. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2-59 
15. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 2-60 

 15.1 ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน) 2-60 
 15.2 ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน) 2-61 

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 2-62 
17. โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 2-63 
18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-64 

 18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2-64 
 18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2-68 
 18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2-72 
 18.4 โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 2-77 
 18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 1-82 
 18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 1-86 
 18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1-89 
 18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1-94 
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สารบัญภาพ 
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 1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 3-1 
 2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 3-2 
 3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3-3 
 4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3-4 
 5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   3-5 
 6. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 3-6 
 7. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 3-7 
 8. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 3-8 
 9. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 3-9 
 10. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 3-10 
 11. การท าเกษตรผสมผสาน  
  11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)  3-11 
  11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นที่ภาคใต้) 3-12 
  11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 3-13 
 12. การเกษตรอัจฉริยะ 3-14 
 13. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 3-15 
 14. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 3-16 
 15. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 3-17 
 16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 3-18 
 17. โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 3-19 
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 18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 3-20 
  18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3-21 
  18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3-22 
  18.4 โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 3-23 
  18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 3-24 
  18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 3-25 
  18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 3-26 
  18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3-27 
    
    
    
    
    
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 
สรุปผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ด้วยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และโครงกำรที่มีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดท ำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรเป็นรำยไตรมำส 
จ ำนวน 25 โครงกำร โดยรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบประเมินผลและติดตำมโครงกำรเชิงนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำรติดตำม
ในพ้ืนที่ของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประเมินผล กำรรำยงำนครั้งนี้เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 
สรุปสำระส ำคัญ ไดด้ังนี้ 
 

1. ภาพรวม 
1.1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 50,935.7118 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.52 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

58,198.4962 ล้ำนบำท โดยมีโครงกำรที่ผลกำรเบิกจ่ำยน้อยกว่ำร้อยละ 60 อำทิ 1) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น กิจกรรมกำรผลิต
ข้ำวพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ 2) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ 3) โครงกำรตลำดน ำกำรผลิตด้ำนสินค้ำหม่อนไหม เนื่องจำกมีกำรปรับรำยละเอียด และ  
 

1.2 ผลกำรด ำเนินงำน ในภำพรวมสำมำรถด ำเนินงำนไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 95.77 ของเป้ำหมำย โดยโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ         
ตำมแผนงำนที่วำงไว้  

ทั้งนี้ จำกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563 หลำยหน่วยงำนมีกำรปรับกิจกรรมและงบประมำณ ตำม พ.ร.บ. โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 
ซ่ึงมีผลท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณของแต่ละโครงกำรและในภำพรวม โดยโครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ภำคใต้) ขอยุติกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 กันยายน 2563) 
 

แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) แผน ผล ร้อยละ 
1. โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 50,197,289,700 44,673,814,505 89.00 60.45 
2. โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 384,360,700 349,984,100 91.06 82.10 
3. โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,458,992,300 1,116,840,440 76.55 111.58 
4. โครงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย ์ 801,253,100 783,436,192 97.78 107.98 
5. โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร   802,806,000 782,905,819 97.52 108.39 
6. โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 17,525,000 16,571,000 94.56 100.00 
7. โครงกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสมุนไพร 9,562,300 9,255,386 96.79 99.67 
8. โครงกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร 28,769,200 21,659,200 75.29 84.12 
    8.1 โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง 3,920,000 2,353,100 60.03 89.29 
    8.2 กจิกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 24,849,200 19,306,100 77.69 81.53 
9. โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 16,612,900 13,274,403 79.90 66.32 
    9.1 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร (กิจกรรมกำรผลิตข้ำวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์) 4,210,000 1,931,956 45.89 69.62 
    9.2 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ภำคใต้) 4,400 4,400 100.00 - 1/ 
    9.3 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร (กรมส่งเสริมกำรเกษตร) 2,660,000 2,618,551 98.44 100.00 
    9.4 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร (กรมพัฒนำที่ดิน) 7,321,600 6,378,998 87.13 100.00 
    9.5 กจิกรรมจัดท ำแนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพสินค้ำเกษตรท่ีได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์โดยศึกษำแนวทำงกำรเพิม่ศักยภำพสินค้ำเกษตรท่ีได้รับ 2,416,900 2,340,498 96.84 98.82 
10. แผนกำรผลิตและกำรตลำดขำ้วครบวงจร 1,233,823,500 908,603,679 73.64 39.43 
11. กำรท ำเกษตรผสมผสำน 52,917,300 50,050,632 94.58 100.04 
      11.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร (กิจกรรมพัฒนำพืน้ที่นำร้ำงเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสำน) 10,000,000 9,779,200 97.79 100.00 
      11.2 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำเพื่อกำรปลูกพืชผสมผสำนในพื้นที่ภำคใต้) 40,604,300 38,442,867 94.68 100.00 
      11.3 โครงกำรบริหำรจัดกำรสวนยำงพำรำแนวใหม่ไปสู่สวนยำงพำรำอยำ่งยั่งยืน (เกษตรผสมผสำน) 2,313,000 1,828,565 79.06 100.06 
12. กำรท ำเกษตรอัจฉรยิะ 13,663,200 12,369,763 90.53 50.00 
      12.1 โครงกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนำระบบกำรผลิตข้ำวดว้ยเทคโนโลยีขั้นสูง) 4,600,000 3,317,750 72.13 - 2/ 
      12.2 โครงกำรแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทิภำพกำรผลิตพืชดว้ยระบบเกษตรอจัฉริยะ 9,063,200 9,052,013 99.88 100.00 
13. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ 2,120,310,200 1,191,866,272 56.21 55.55 
14. โครงกำรส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 41,805,300 38,005,200 90.91 136.45 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 กันยายน 2563) (ต่อ) 
 

แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) แผน ผล ร้อยละ 
15. โครงกำรปรับปรุงคุณภำพดิน ฟื้นฟแูละป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 964,311,100 917,499,100 95.15 100.74 
      15.1 กจิกรรมปรับปรุงคุณภำพดนิ 202,302,300 193,067,400 95.44 101.48 
      15.2 กจิกรรมฟื้นฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทะลำยของดิน 762,008,800 724,431,700 95.07 100.00 
16. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียววิถีเกษตร 3,860,000 3,809,900 98.70 100.00 
17. โครงกำรตลำดน ำกำรผลิตด้ำนสินค้ำหม่อนไหม 5,000,000 740,300 14.81 119.75 
18. โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ และโครงกำรที่มีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 45,634,456 45,025,987 98.67 99.89 
      18.1 ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพฒันำตำมพระรำชด ำร ิอ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1,780,350 1,777,770 99.86 97.37 
      18.2 ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4,297,950 4,259,617 99.11 100.13 
      18.3 ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมแนวพระรำชด ำร ิจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,406,700 2,343,450 97.37 80.98 
      18.4 โครงกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว – ปรำจีนบุร ี 2,637,554 2,603,003 98.69 97.74 
      18.5 ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด ำร ิจังหวัดระยอง 2,017,800 1,960,263 97.15 101.01 
      18.6 ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี 1,235,900 1,223,290 98.98 99.83 
      18.7 ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 6,944,300 6,862,640 98.82 101.77 
      18.8 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 24,313,902 23,995,954 98.69 136.59 

ภาพรวม 58,198,496,256 50,935,711,877 87.52 95.77 
ที่มา : จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ : เกณฑ์กำรวัดผล <60.99% = น้อย   61.00 – 80.99% = ปำนกลำง   81.00 – 90.99% = ดี   >91.00 – 100.00% = ดีมำก   >100.00% = ดีเยี่ยม 
 ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงำน X 100/เป้ำหมำย) / จ ำนวนกิจกรรม 
 1/ ยุติกำรด ำเนินงำนโครงกำร จำกกำรปรับลดงบประมำณ ตำม พ.ร.บ. โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมำณเป็น 4,400 บำท 
 2/ ไม่สำมำรถด ำเนินงำนท้ัง 3 กิจกรรมแล้วเสร็จได้ เนื่องจำกโครงกำรถูกตัดงบประมำณในส่วนของงบด ำเนินงำนส่งผลให้ กำรด ำเนินงำน ทั้ง 3 กิจกรรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และงบประมำณที่เบิกจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำรวจและครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร ซึ่งขณะนี้ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำย 
เรียบร้อยแล้ว 4 รำยกำร (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จร้อยละ 80) ที่เหลืออีก 1 รำยกำรไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพัน (PO) ได้ จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อได้ทัน ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
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2. ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า มีกรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเป็นระบบและแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ เป้ำหมำยบริหำรจัดกำรน้ ำ และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทำน จ ำนวน 176,518 ไร่ งบประมำณ 50,197.2897 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 44,673.8145 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 89.00 

2.1.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
1) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของน้ ำภำคกำรเกษตร จัดกำรน้ ำท่วมและอุทกภัย จัดกำรคุณภำพน้ ำ และบูรณำกำรพัฒนำ      

เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำคด ำเนินกำรแล้ว 836 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 60.67 ของเป้ำหมำย 1,378 รำยกำร จัดหำแหล่งน้ ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนด ำเนินกำรได้
71,792 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของเป้ำหมำย 176,518 ไร่ 

2) ก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน ด ำเนินกำรได้ 39,885 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของเป้ำหมำย 40,000 บ่อ 
3) ปฏิบัติฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้ ำ ลดปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในพื้นที่รวม 230 ล้ำนไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
4) เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนในเขตปฏิรูปที่ดิน ด ำเนินกำรได้ 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.08 ของเป้ำหมำย 130 แห่ง (ระยะเวลำด ำเนินกำร          

มีนำคม 2563 - กุมภำพันธ์ 2564) พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบกระจำยน้ ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด ด ำเนินกำรได้ 6 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
2.1.2 ผลกำรติดตำมโครงกำรเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ พบว่ำ กำรก่อสร้ำงฝำยคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กั้นคลองบำงเตำ 

ในพ้ืนที่บ้ำนใสน้ ำจม หมู่ที่ 5 ต ำบลโคกหำร อ ำเภอเขำพนม ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2560 ขนำดปริมำณกักเก็บน้ ำ 343 ลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่ รับประโยชน์ 300 ไร่ 
จำกกำรส ำรวจในพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทำนทีอ่ำศัยน้ ำฝนในกำรท ำเกษตร เกษตรกรประกอบอำชีพปลูกปำล์มน้ ำมัน และยำงพำรำ เป็นหลัก ไม่มีรำยได้เสริม 
จำกกำรปลูกพืชชนิดอ่ืน เมื่อมีกำรก่อสร้ำงแหล่งกักเก็บน้ ำในรูปแบบฝำย ค.ส.ล.  สำมำรถชะลอน้ ำและกักเก็บน้ ำในคลองให้มีปริมำณเพียงพอส ำหรับปลูกพืชอำยุสั้น 
ที่ได้ผลตอบแทนเร็ว ประเภทพืชผักที่ปลูกแซมในพ้ืนที่สวนปำล์มน้ ำมันหรือยำงพำรำ โดยเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จำกฝำย มีกำรรวมกลุ่มผู้ใช้น้ ำ เพ่ือร่วมดูแลรักษำ  
วำงแผนกำรผลิต และกำรตลำด มีกำรรวมกันจ ำหน่ำยผลผลิตโดยจะมีตัวแทนของกลุ่มติดต่อพ่อค้ำเข้ำมำรับซื้อผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกรโดยตรง ท ำให้ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำย และเวลำในกำรน ำผลผลิตไปขำย ณ ตลำดรับซื้อ 

 ด้ำนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรบนพ้ืนที่ 300 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน เกษตรกรได้ใช้น้ ำในสวนปำล์มน้ ำมัน และ
สวนยำงพำรำ ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 57 ท ำอำชีพเสริม โดยกำรปลูกพืชแซมในพ้ืนที่ เช่น มะเขือยำว ฟักเขียว แตงกวำ ถั่วพู เป็นต้น สำมำ รถสร้ำงรำยได้เสริม โดยมี
ปริมำณผลผลิตที่ขำย 3,220 กิโลกรัมต่อไร่ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 14,827 บำทต่อไร่ สร้ำงรำยได้เฉลี่ย 37,645 บำทต่อไร่ เกิดรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 22,818 บำทต่อไร่ 
หรือประมำณ 75,072 บำทต่อครัวเรือนต่อปี สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ หรือ มูลค่ำจำกกำรเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 3.75 ล้ำนบำทต่อปี 
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 ส ำหรับควำมพึงพอใจต่อโครงกำรเกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก โดยมีควำมเห็นว่ำโครงกำรสำมำรถสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่เกษตรกร 
มีแหล่งน้ ำเพ่ือท ำกำรเกษตรได้ทั้งปี เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีรำยได้เสริมทำงกำรเกษตร ช่วยเกษตรกรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในครั วเรือนลงได้ สร้ำงควำมยั่งยืน 
ในกำรประกอบอำชีพเกษตร เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งนี้ ควรสนับสนุนกำรเพ่ิมแหล่งน้ ำในเขต
ปฏิรูปที่ดินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนแหล่งน้ ำอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรให้ท ำอำชีพเสริม ซึ่งจะท ำให้เกษตรกร
มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีควำมเป็นอยู่ดียิ่งข้ึน 

 

2.2 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีกรมพัฒนำที่ดิน ร่วมกับ        
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชำกำรเกษตร และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (N) หรือเหมำะสมน้อย (S3) ให้ปรับเปลี่ยนกำรผลิตตำมสภำพพ้ืนที่ เป้ำหมำย 128,320 ไร่ งบประมำณ 384.3607 
ล้ำนบำท 

2.2.1 ภำพรวมของโครงกำร ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมำะสมแล้ว จ ำนวน 133,758 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104.24 ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 128,320 ไร่ เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 349.9841 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.06 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 384.3607 ล้ำนบำท  

2.2.2 ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยำ ชัยนำท อุทัยธำนี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี รวม 9 จังหวัด โดยส ำรวจข้อมูล
จำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 23 สิงหำคม 63 ถึง 25 กันยำยน 2563 ผลกำรติดตำมสรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยกำรผลิต  
1.1) เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 70.00 เห็นว่ำจ ำนวนปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีควำมเพียงพอต่อกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต  

และร้อยละ 30.00 เห็นว่ำไมเ่พียงพอ เนื่องจำกเกษตรกรมีควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตมำกกว่ำปริมำณที่สนับสนุน  
1.2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 88.89 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทันต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ (สนับสนุนในช่วงฤดูฝน) โดยร้อยละ 11.11 

สนับสนุนล่ำช้ำกว่ำแผน เนื่องจำก ได้รับจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ 
2) งบประมำณ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 72.72 เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมีควำมเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน และร้อยละ 27.28         

เห็นว่ำไม่เพียงพอ เนื่องจำกยังมีเกษตรกรที่มีควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรอีกจ ำนวนมำก บำงกิจกรรมได้รับจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร เช่น           
กำรปรับรูปที่ดินโดยกำรยกร่องเพ่ือปลูกไม้ผล 
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3) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมระดับ “มำกท่ีสุด” ที่ค่ำคะแนน 4.64 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5.00) เนื่องจำกเป็นสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรผลิตให้เหมำะสมกับพ้ืนที่กำรเกษตรและมีรำยได้เพ่ิมขึ้น และเกษตรกร ส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจ  
กับโครงกำรฯ    

2.2.3 ข้อเสนอแนะ กรมพัฒนำที่ดินและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกรก่อนด ำเนินกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เพ่ือ ให้
เพียงพอต่อกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตของเกษตรกร และควรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับกิจกรรมภำยใต้โครงกำร 

 

2.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม                    
กำรยำงแห่งประเทศไทย และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำด ลดต้นทุนกำรผลิต       
เพ่ิมผลผลิต และสินค้ำมีคุณภำพมำตรฐำน เป้ำหมำย 3,833 แปลง งบประมำณ 1,458.9923 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,116.8404 ล้ำนบำท (ร้อยละ 76.55) 

2.3.1 ผลการด าเนินงาน 

 1) วิเครำะห์จัดท ำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ ปี 2561 – 2563 จ ำนวน 1,846 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย  
 2) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรเชื่อมโยงตลำด กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ พัฒนำศักยภำพของเกษตรกร        

สู่ Smart Farmer และควำมเข้มแข็งของกลุ่ม ฯลฯ ครบตำมเป้ำหมำย 613 แปลง 
 3) เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในแปลงใหญ่ 68,813 รำย จำกเป้ำหมำย 98,364 รำย 
 4) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริมมำตรฐำนในพื้นท่ีเกษตรแปลงใหญ่ โครงกำร Q อำสำ 1,060 รำย จำกเป้ำหมำย 900 รำย 
 5) รวมกลุ่มแปลงใหญ่ยำงพำรำ ปี 2559 – 2562 จ ำนวน 291 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย และในปี 2563 มีกำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ยำงพำรำ 

จ ำนวน 179 แปลง จำกเป้ำหมำย 114 แปลง   
2.3.2 ผลการติดตามประเมินผลแปลงใหญ่ ปี 2559 - 2563 (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) 

1) แปลงใหญ่ปี 2559 และปี 2560 (ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่) 
1.1) การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของโครงการ ทุกแปลงใหญ่ที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2559 – 2560 ทุกแปลงด ำเนินกำรจัดประชุมขับเคลื่อน         

กลุ่มสมำชิกแปลงใหญ่อย่ำงต่อเนื่อง โดยด ำเนินกำรเฉลี่ยปีละ 6 ครั้ง ในกำรร่วมวำงแผนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรตลำด ในส่วน กำรน ำองค์ควำมรู้            
ของภำครัฐที่สนับสนุนไปปฏิบัติ เกษตรกรสมำชิกทุกรำยได้น ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องในกำรลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตและกำรเพ่ิมผลผลิต แต่ด้ำนกำรตลำดยังคงเป็น
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จุดอ่อนในกำรขับเคลื่อนสู่ควำมยั่งยืนของโครงกำร เนื่องจำก บำงแปลงไม่มีกำรด ำเนินกำรท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตร่วมกันแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรสมำชิกขำยผลผลิตให้กับ
ภำคเอกชนในรำคำทั่วไป จึงขำดแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่  

1.2) ข้อเสนอแนะ ผู้จัดกำรแปลง และคณะกรรมกำรกลุ่มแปลงใหญ่ ต้องประสำนผู้ประกอบกำรภำครัฐ หรือภำคเอกชน ให้ทรำบถึงปริมำณ
ผลผลิต พันธุ์ที่ใช้ คุณภำพผลผลิต ร่วมทั้งสิ่งที่ผู้ประกอบกำรต้องกำรจำกกลุ่มสมำชิก เพ่ือให้เกิดกำรจัดท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตร่วมกันและเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร
เห็นประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนต่อไป 

2) แปลงใหญ่ปี 2561 (ด าเนินการปีท่ี 3)  
2.1) ด้านการลดค่าใช้จ่ายการผลิต กลุ่มสินค้ำข้ำวลดลง ร้อยละ 16.19 (779 บำทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 13.25 (812 บำทต่อไร่) 

กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 12.77 (783 บำทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 13.23 (2 ,145 บำทต่อไร่) กลุ่มประมง ร้อยละ 8.32 (1 ,925 บำทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ โคเนื้อ   
ร้อยละ 8.09 (2,466 บำทต่อตัว) โคนม ร้อยละ 10.75 (1.37 บำทต่อกก.) และกลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ร้อยละ 11.05 (611 บำทต่อไร่) 

2.2) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย กลุ่มสินค้ำข้ำวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.81 (101 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 13.99  (674 กิโลกรัมต่อไร่) 
กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 16.34 (254 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 12.73 (185 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มประมง ร้อยละ 13.65 (67 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ โคเนื้อ          
ร้อยละ 14.42 (61 กิโลกรัมต่อตัว) โคนม ร้อยละ 8.36 (น้ ำนมเพ่ิมขึ้น 0.96 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน) และกลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ร้อยละ 11.21 (233 กิโลกรัมต่อไร่) 

2.3) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ 48.77 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรแล้ว ร้อยละ 11.73 
อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรองมำตรฐำน และร้อยละ 39.51 ยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

2.4) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตร่วมกันร้อยละ 66.67 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 37.04 น ำผลผลิตไปจ ำหน่ำย       
กับภำคเอกชนที่ท ำข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 27.16 ขำยผลผลิตได้ในรำคำที่สูงกว่ำรำคำตลำด 

2.5) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกรร้อยละ 95.68 มีกำรวำงแผนกำรผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 71.60 ซื้อปัจจัยกำรผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 70.37 ผลิตร่วมกัน และร้อยละ 62.96 จ ำหน่ำยผลผลิตร่วมกัน 

2.6) ประเด็นที่พบ แปลงปี 2561 ด ำเนินกำรเข้ำสู่ปีที่  3 กำรลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ ในระดับเหมำะสม                   
เต็มประสิทธิภำพ และขึ้นอยู่กับปัจจัยภำยนอกอ่ืน ๆ ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น ภัยแล้ง น้ ำท่วม และโรคระบำด เป็นต้น รำคำขำยผลผลิตที่ได้รับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร         
ยังขำยได้ในรำคำทั่วไป กำรท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจำกคุณภำพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคเอกชน 
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2.7) ข้อเสนอแนะ (1) กรมส่งเสริมกำรเกษตร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนงำนวิจัย /นวัตกรรมให้แก่เกษตรกร            
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้ำได้ครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนกำรผลิตจนถึงกำรจ ำหน่ำย (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสำนควำมต้องกำ รระหว่ำงผู้ผลิต                
กับผู้ประกอบกำรให้เกิดควำมชัดเจนก่อนท ำกำรผลิต รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจกับเกษตรกรก่อนท ำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถผลิตและควบคุม
คุณภำพได้ตำมมำตรฐำนที่ทำงผู้ประกอบกำรต้องกำร และ (3) กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรตรวจรับรองมำตรฐำน เพื่อให้
เกษตรกรสำมำรถยกระดับมำตรฐำนน ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในสินค้ำเกษตร 

3) แปลงใหญ่ปี 2562 (ด าเนินการปีท่ี 2)  
3.1) ด้านการลดค่าใช้จ่ายการผลิต กลุ่มสินค้ำข้ำวลดลง ร้อยละ 13.59 (538 บำทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 8.65 (711 บำทต่อไร่)           

กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 8.79 (480 บำทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 10.10 (1 ,335 บำทต่อไร่) กลุ่มประมง ร้อยละ 4.71 (702 บำทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ โคเนื้อ          
ร้อยละ 6.63 (1,847 บำทต่อตัว) โคนม ร้อยละ 8.73 (1.12 บำทต่อกิโลกรัม)  

3.2) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย กลุ่มสินค้ำข้ำวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 14.43 (83 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 10.70 (637 กิโลกรัมต่อไร่) 
กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 13.47 (101 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 10.34 (118 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มประมง ร้อยละ 11.29 (55 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ โคเนื้อ     
ร้อยละ 10.87 (40 กิโลกรัมต่อตัว) โคนม ร้อยละ 5.39 (น้ ำนมเพิ่มขึ้น 0.66 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน)  

3.3) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ 42.09 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรแล้ว ร้อยละ 18.06        
อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรองมำตรฐำน และร้อยละ 39.85 ยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

3.4) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตร่วมกันร้อยละ 61.33 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 30.91 น ำผลผลิตไปจ ำหน่ำย       
กับภำคเอกชนที่ท ำข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 23.46 ขำยผลผลิตได้ในรำคำท่ีสูงกว่ำรำคำตลำด 

3.5) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกรร้อยละ 95.34 มีกำรวำงแผนกำรผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 68.16 ซื้อปัจจัยกำรผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 67.04 ผลิตร่วมกัน และร้อยละ 57.54 จ ำหน่ำยผลผลิตร่วมกัน 

3.6) ประเด็นที่พบ แปลงปี 2562 ส่วนใหญ่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมผลผลิต จำกกำรน ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติ  ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรซื้อปุ๋ยเคมี สำรเคมี และซื้อพันธุ์ลดลง แหล่งน้ ำในแปลงใหญ่บำงแปลงปริมำณน้ ำไม่เพียงพอในฤดูกำลเพำะปลูก เทคโนโลยีที่น ำเข้ำมำส่งเสริม  ในแปลงใหญ่ เช่น 
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้ำว เกษตรกรเกิดกำรเรียนรู้ และมีควำมสนใจในเทคโนโลยีที่เข้ำมำสนับสนุน แต่ปริมำณเครื่องจักรเครื่องมือมีจ ำ กัดไม่เพียงพอ ต่อกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่จะน ำไปพัฒนำ ตลอดจนควำมไม่เหมำะสมของสภำพพ้ืนที่กำรผลิตกับเครื่องจักรเครื่องมือ กำรท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลง 
เนื่องจำกคุณภำพท่ีเกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคเอกชน และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับกำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
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3.7) ข้อเสนอแนะ (1) กรมส่งเสริมกำรเกษตร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรให้กำรสนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ         
กำรผลิต/นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ (2) กรมชลประทำนควรด ำเนินกำรพัฒนำแหล่งน้ ำให้เกษตรกร
มีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอ และกรมพัฒนำที่ดินควรด ำเนินกำรจัดหำแหล่งน้ ำขนำดเล็กในพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน เพ่ือให้กลุ่มเกษ ตรกรมีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอน ำไปสู่             
กำรวำงแผนบริหำรจัดกำรผลผลิต/กำรตลำดของกลุ่มเกษตรกรเองได้ (3) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และมีจ ำนวนเพียงพอกับ เป้ำหมำย                 
ในกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถน ำไปใช้ในแปลงได้ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรประสำนควำมต้องกำรระหว่ำงผู้ผลิต
กับผู้ประกอบกำรให้เกิดควำมชัดเจนก่อนท ำกำรผลิต รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจกับเกษตรกรก่อนท ำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถผลิตและควบคุม
คุณภำพได้ตำมมำตรฐำนที่ทำงผู้ประกอบกำรต้องกำร และ (5) กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด ำเนินกำรตรวจรับรองมำตรฐำน 
เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถยกระดับมำตรฐำน น ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในสินค้ำเกษตร 

4) แปลงใหญ่ปี 2563 (ด าเนินการเป็นปีท่ี 1) 
4.1) ด้านการถ่ายทอดความรู้ (กำรลดต้นทุน/กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต) เกษตรกรร้อยละ 90.83 ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรลดต้นทุน

และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และมีเกษตรกรร้อยละ 86.93 น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ 
4.2) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 72.11 ได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์พืช วัสดุกำรเกษตรในแปลงใหญ่ ร้อยละ 13.07 

ได้รับกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร และร้อยละ 13.73 ได้รับกำรสนับสนุนแหล่งน้ ำในแปลงใหญ่      
4.3) ด้านการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ 42.48 ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรเพ่ือกำรรับรอง

มำตรฐำน ร้อยละ 31.80 ได้รับกำรส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม/แปรรูปสินค้ำเกษตร ทั้งนี้เกษตรกรอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเข้ำสู่กำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย     
4.4) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่เชื่อมโยงตลำดแล้ว ร้อยละ 55.56 เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ร้อยละ 61.66  
4.5) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกรร้อยละ 83.22 มีกำรวำงแผนกำรผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 42.70 ซื้อปัจจัยกำรผลิต

ร่วมกัน ร้อยละ 47.49 ผลิตร่วมกัน ส่วนกำรจ ำหน่ำยผลผลิตร่วมกัน กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
4.6) ประเด็นที่พบ แปลงปี 2563 เพ่ิงเริ่มด ำเนินกำรเป็นปีแรก ซึ่งเกษตรกรเริ่มน ำองค์ควำมรู้ที่หน่วยงำนถ่ำยทอดไปปฏิบัติ โดยเกษตรกร       

ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมีปรับเปลี่ยนมำใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสำรชีวภัณฑ์แทน เกษตรกรในแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ยังคงขำดแหล่งน้ ำในกำรท ำกำรเกษตร จึงมีควำมต้องกำร
ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ กำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลำยชุมชนเข้ำร่วมด ำเนินกำรโครงกำร ซึ่งเกษตรกร บำงส่วนไม่ให้ 
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกลุ่มเท่ำที่ควร และแปลงใหญ่ปี 2563 ยังท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตกับภำคเอกชนค่อนข้ำงน้อย 
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4.7) ข้อเสนอแนะ (1) หน่วยงำนเจ้ำภำพแปลงใหญ่ ควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำเพ่ือให้ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนได้ผลตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ (2) แหล่งน้ ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรท ำกำรเกษตร ซึ่งในปีแรกกรมชลประทำนด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในแปลงใหญ่ 
ในปีที่ 2 ควรเร่งด ำเนินกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอน ำไปสู่กำรวำงแผนกำรผลิตต่อไป (3) หน่วยงำนผู้เกี่ยวข้องควรสร้ำ งควำมเข้มแข็ง            
ให้กลุ่มสมำชิกเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกลุ่มกัน เกิดควำมสำมัคคีและสำมำรถขยำยผลกำรพัฒนำต่อไปได้ และ  (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่งด ำเนินกำร
ประสำนกำรท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตร่วมกันระหว่ำงผู้ผลิตและผู้ประกอบกำร เพ่ือให้เกษตรกรเกิดควำมม่ันใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

2.3.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับพื นที่ 
1) การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและแก้ไขปัญหำภำคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) แต่ละจังหวัดได้มีกำรประชุมพิจำณำ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่อนโครงกำร ดังนี้ 

1.1) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมีกำรประเมินเพ่ือจัดชั้นคุณภำพโครงกำรระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และ 2563 ระดับจังหวัด  
1.2) CoO ร่วมพิจำรณำโครงกำรสินเชื่อสนับสนุนเพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
1.3) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด (กสก.) ด ำเนินกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเครำะห์ท ำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี 2561 2526 และ 2563) 

จัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรเชื่อมโยงตลำด (แปลงปี 2561 และ 2562) จัดประชุมเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. และแปลงใหญ่ ทุกระดับ จัดท ำฐำนข้อมูลแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

1.4) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว ด ำเนินกิจกรรมจัดเวทีชุมชน (แปลงใหญ่ปี 2561 - 63 และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
1.5) ส ำนักงำนประมงจังหวัด (กปม.) ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ระบบแปลงใหญ่ประมง 
1.6) ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด (กปศ.) ด ำเนินกิจกรรมสัมมนำถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเลี้ยงสัตว์และกำรบริหำรจัดกำรแปลงใหญ่     

ด้ำนปศุสัตว์อบรมหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำด/กำรแปรรูป/กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต (แปลงปี 61, 62) 
1.7) ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.) จัดเวทีชุมชนเพ่ือร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนแปลงใหญ่ (แปลงปี 2563) อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่

เกษตรกร เน้นกำรลดต้นทุน จัดแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรลดต้นทุน กำรน ำนวัตกรรมมำปรับใช้ในแปลงเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพื่อพัฒนำแปลงเรียนรู้ 
1.8) กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัด (กยท.) อบรมปรับปรุงคุณภำพผลผลิตโดยใช้น้ ำกรดฟอร์มิก เพ่ิมรำยได้จำกอำชีพเสริมในสวนยำง สร้ำงจุด

เรียนรู้แปลงใหญ่ด้ำนหม่อนไหม 
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1.9) สถำนีพัฒนำที่ดิน (สพด.) ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน/ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด (โดโลไมท์)/ผลิตปุ๋ยหมัก 
น้ ำหมักชีวภำพ พด. 

2) ประเด็นที่พบในพื นที่ 
2.1) ด้านการผลิต 

 (1) กำรลดต้นทุนกำรผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง แต่ไม่สำมำรถลดได้ตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกรำคำปัจจัยกำรผลิต
ปรับตัวสูงขึ้น 

 (2) กำรเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรประสบปัญหำภัยแล้ง และเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบำดท ำให้กำรเพ่ิมของผลผลิตยังไม่ได้ตำมเป้ำหมำย  
 (3) กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต มีเกษตรกรเพียงบำงส่วนที่ผลิตเพ่ือกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงผลิตแบบเดิม 

เนื่องจำกขำยได้ในรำคำทั่วไป   
2.2) ด้านการตลาด  

 (1) กำรเชื่อมโยงตลำด ในบำงแปลงยังไม่ประสบผลส ำเร็จ ซึ่งเกษตรกรยังคงขำยผลผลิตในรำคำท่ัวไป 
 (2) กลุ่มแปลงใหญ่ บำงแปลงยังขำดกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงอ ำนำจต่อรองทำงกำรตลำด 

2.3) ด้านการบริหารจัดการ 
 (1) สถำนกำรณ์ Covid-19 และมำตรกำรป้องกันอย่ำงเข้มงวด ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร และกำรจัด

กิจกรรมฝึกอบรมหรือพัฒนำกลุ่มต้องเลื่อนออกไป ไม่เป็นไปตำมแผน รวมถึงส่งผลด้ำนกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น ได้รับผลกระทบในด้ำ นกำรจ ำหน่ำย         
สินค้ำเกษตรไม่มีผู้ประกอบกำรมำรับหรือไม่สำมำรถส่งออกต่ำงประเทศได้ 

 (2) ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่ บำงแปลงยังขำดควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มแปลงใหญ่ 
 (3) เกษตรกรบำงรำยสูงอำยุ ไม่สำมำรถจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพได้  
 (4) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ ยังใช้วิธีกำรท ำกำรเกษตรแบบเดิมที่เคยปฏิบั ติมำ ไม่น ำข้อมูล        

ทำงบัญชีมำใช้ในกำรวำงแผนเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
 (5) ขำดกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท ำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครอบคลุมในทุกกรณี อุปสรรคในกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP        

ในกำรท ำสัญญำตอบกับโรงสี 
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3) แนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัด 
3.1) ด้านการผลิต   

 (1) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 (2) กำรเพ่ิมผลผลิต รัฐร่วมส ำรวจพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง โดยเข้ำไปช่วยเหลือเยียวยำเกษตรกร เช่น หำแหล่งน้ ำให้กับเกษตรกร 

ชดเชยรำยได้ หำปัจจัยกำรผลิตสนับสนุนในปีเพำะปลูกถัดไป ลดดอกเบี้ยเงินกู้ หรือพักช ำระหนี้ รวมทั้งให้ควำมรู้เรื่องแมลงศัตรูพืชแก่เกษตรกร   
 (3) กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต ในบำงจังหวัดเร่งส่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้เกษตรกรเห็นผลจำกกำรผลิตสินค้ำปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริม

กำรเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ 
3.2) ด้านการลดต้นทุน 

 (1) ด้ำนพืช  มีกำรหำรือในระดับจังหวัดให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตำมวิเครำะห์ค่ำดิน ลดใช้สำรเคมี  
 (2) ด้ำนปศุสัตว์ ผสมอำหำรข้นใช้เอง และด้ำนประมง ลดกำรใช้อำหำรส ำเร็จรูป เพ่ือกำรลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร 

3.3) ด้านการตลาด  
 (1) หลังจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลำย หน่วยงำนระดับจังหวัดสำมำรถจัดอบรมได้ แต่ให้เว้นระยะห่ำง และ       

ใส่หน้ำกำกอนำมัย ส ำหรับช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลผลิต ภำครัฐหำตลำดภำยในประเทศรองรับและบริหำรจัดกำรเรื่องกำรกระจำยผลผลิตช่วงกระจุกตัว 
 (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้ำที่ได้รับรองมำตรฐำน แล้วจึงประสำนผู้ประกอบกำรให้ทรำบถึงคุณภำพผลผลิตเพ่ือให้เกิดกำรซื้อขำยที่

เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 
 (3) กำรเชื่อมโยงตลำด บำงจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภำคตะวันออก ภำครัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนกำรเชื่อมโยงตลำดให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

หำตลำดภำยในประเทศรองรับ รักษำคุณภำพสินค้ำ คัดขนำดผลผลิตเพื่อแก้ปัญหำเรื่องรำคำ 
 (4) ภำครัฐส่งเสริมกำรหำตลำดรองรับให้เกษตรกร โดยให้แปลงใหญ่จัดท ำ MOU เพ่ือให้มีตลำดรองรับผลผลิตเกษตรกรมีรำยได้ท่ีมั่นคง 

3.4) ด้านการบริหารจัดการ  
 (1) บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรลงพ้ืนที่ช่วงเวลำเดียวกัน เพ่ือกระชับเวลำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 (2) ด ำเนินกำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำให้เกษตรกรเป็นผู้จัดกำรแปลงในปีที่ 2 กลุ่มจะได้บริหำรจัดกำรกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น 
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4) ข้อเสนอแนะของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 
4.1) ด้านการบูรณาการของหน่วยงานในระดับจังหวัด 

 (1) เป้ำหมำยทั้ง 5 ด้ำนของโครงกำรแปลงใหญ่จะประสบควำมส ำเร็จได้ต้องร่วมมือกันหลำยภำคส่วน รวมทั้งเกษตรกรต้องมีควำมเข้มแข็ง 
หน่วยงำนภำครัฐต้องบูรณำกำรร่วมมือกันอย่ำงเต็มที่ เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของโครงกำรฯ 

 (2) กิจกรรมกำรติดตำมโครงกำร ควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงำนร่วมบูรณำกำรพิจำรณำน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือผลักดันให้เกษตรกรประสบควำมส ำเร็จครบตำมวัตถุประสงค์โครงกำร   

 (3) หน่วยงำนระดับจังหวัด ควรเร่งให้ควำมรู้เกษตรกรในกำรเพ่ิมปริมำณผลผลิตให้เป็นไปตำมแผนรวบรวมผลผลิต พร้อมทั้งจัดหำตลำด
รองรับผลผลิตให้เกษตรกรโดยกำรท ำ MOU ให้ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ 5 ด้ำน และกำรจัดชั้นแปลงใหญ่เพ่ือด ำเนินกิจกรรมให้เหมำะสม อันจะน ำไปซึ่งกำรบรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยโครงกำรฯ 

4.2) ด้านการผลิต 
 (1) หน่วยงำนระดับจังหวัดควรจัดระบบกำรติดตำมสถำนกำรณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหำภัยแล้งตำมมำตรกำรของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 3 แนวทำง ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย (วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำล่วงหน้ำ เพ่ือไม่ให้ขำดแคลนน้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภค ประชำสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชำชนให้ทรำบ และช่วยประหยัดกำรใช้น้ ำ) 2) ขณะเกิดภัย และ 3) ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย 

 (2) กลุ่มแปลงใหญ่ที่ประสบปัญหำภัยแล้ง โรคระบำด หรือแมลงศัตรูพืช หน่วยงำนรัฐควรสนับสนุนกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ ร่วมบูรณำกำรทุกหน่วยงำนในพื้นท่ี และจัดสรรปัจจัยกำรผลิตหรือเยียวยำหรือชดเชยรำยได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ  

4.3) ด้านการตลาด 
 (1) ควรมีกำรจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ำย ผู้ผลิตพบผู้บริโภคเพ่ือเชื่อมโยงตลำด เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและทรำบถึงเรื่องรำวของผู้ผลิต  

(Story) และเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด และควรเร่งรัดส่งเสริมกำรขำยสินค้ำออนไลน์และปรับกระบวนกำรเป็นกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือปรับบรรจุภัณฑ์       
เพ่ือสะดวกต่อกำรส่งสินค้ำขำยออนไลน์                                                                      

 (2) ภำครัฐควรร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรเชื่อมโยงกำรตลำดในหลำยช่องทำง เช่น ตลำดออนไลน์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ตลำดโมเดิร์นเทรด 
ตลำดสหกรณ์กำรเกษตร และ Lazada เป็นต้น และท ำ MOU ในเรื่องปริมำณและรำคำอย่ำงยุติธรรมแก่ท้ังสองฝ่ำย 
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2.4 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนำที่ดิน ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมำณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมูลค่ำของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ/บริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมกำรค้ำ/กำรบริโภคสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ ในประเทศ มำตรฐำนและระบบกำรรับรองสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ เป้ำหมำยพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์        
ไม่น้อยกว่ำ 660,000 ไร่ งบประมำณ 801.2531 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 783.4362 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.78 

2.4.1 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรวิจัย กำรสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  
 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ กำรเตรียมกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 

เทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ ด ำเนินกำรแล้ว 64,094 รำย คิดเป็นร้อยละ 105.80 ของเป้ำหมำย 60,578 รำย 
2.4.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเกษตรอินทรีย์ 

 พัฒนำศักยภำพกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ ด ำเนินกำรจัดอบรมกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและนำข้ำวอินทรีย์          
กำรเตรียมควำมพร้อมบุคคลกรในกำรตรวจรับรอง จัดท ำบัญชี และพัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ด ำเนินกำรแล้วในด้ำนกำรเพ่ิมศักยภำพ        
กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและนำข้ำวอินทรีย์ และควำมรู้ด้ำนบัญชีแก่เกษตรกร รวม 3,032 รำย คิดเป็นร้อยละ 91.60 เป้ำหมำย 3,310 รำย         
และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกร ด ำเนินกำรแล้ว 546 รำย คิดเป็นร้อยละ 94.14 ของเป้ำหมำย 580 รำย 

2.4.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรตลำดสินค้ำและบริกำร และกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
 1) ผลักดันมำตรฐำนและระบบกำรตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ ฟำร์มเพำะเลี้ยงประมงอินทรีย์ แปลงพืชอินทรีย์ 

และตรวจรับรอง ตรวจติดตำม และตรวจต่ออำยุมำตรฐำนปศุสัตว์อินทรีย์ ด ำเนินกำร 4 ,266 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของเป้ำหมำย 4,928 กลุ่ม เกษตรกร 
93,258 รำย คิดเป็นร้อยละ 85.99 ของเป้ำหมำย 108,454 รำย พ้ืนที่ 791,300.92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.78 ของเป้ำหมำย 967,550 ไร่ และ 7,158 ฟำร์ม 
คิดเป็นร้อยละ 275.41 ของเป้ำหมำย 2,599 ฟำร์ม  

 2) ส่งเสริมและพัฒนำตลำดสินค้ำและบริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพัฒนำตลำดปศุสัตว์สีเขียว ด ำเนินกำรแล้ว 17 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
2.4.4 แผนงำนบูรณำกำรพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ระดับภำค (ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีกรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำน

กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
 1) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ด้ำนกำรเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ เทคโนโลยีกำรจัดกำรดินที่เหมำะสมและส่งเสริมระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม และระบบ

เกษตรอินทรีย์ PGS จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร ด ำเนินกำรแล้ว 323 รำย คิดเป็นร้อยละ 19.88 เป้ำหมำยรวม 1,225 รำย  
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 2) ตรวจรับรองฟำร์มตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ด ำเนินกำรแล้ว 1,372 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 114.33 ของเป้ำหมำย 1,200 ฟำร์ม ในพ้ืนที่ 
7,340.18 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.75 ของเป้ำหมำย 8,000 ไร่ 

 3) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตร 60 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
2.4.5 ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 เพ่ือติดตำมผลต่อเนื่องจำก ปี 2562 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ของกรมกำรข้ำว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ล ำปำง ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนมีนำคม 2563 พบว่ำ 
1) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรได้น ำควำมรู้มำปฏิบัติในเรื่องกำรผลิตแบบอินทรีย์แล้ว โดยเกษตรกรร้อยละ 68.42 

สำมำรถน ำมำปฏิบัติได้ทั้งหมด และร้อยละ 31.58 น ำมำปรับใช้ได้บำงส่วน ซึ่งเรื่องที่น ำมำปรับใช้ส่วนใหญ่ คือ กำรท ำปุ๋ยหมัก กำรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด กำรใช้      
สำรชีวภัณฑ์ในกำรจัดกำรศัตรูพืช กำรจัดกำรแหล่งน้ ำ และกำรท ำแนวกันชน ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภำพดิน คุณภำพของผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภำพของตัวเกษตรกรเอง 
อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรบำงรำยที่ยังไม่ได้น ำควำมรู้มำปฏิบัติ เพรำะประสบปัญหำ เช่น ขำดเงินทุน อำยุมำก ขำดแคลนแรงงำน และแหล่งน้ ำไม่เอ้ืออ ำนวยหรือประสบภัยแล้ง  

2) ด้ำนผลผลิตที่เกษตรกรได้รับ พบว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรท ำนำแบบปกติทั่วไป ผลผลิตเฉลี่ย 438 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อเข้ำร่วม
โครงกำรในปีแรกที่ปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบอินทรีย์ผลผลิตได้ปรับลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจำกกำรหยุดใช้สำรเคมีต่ำง  ๆ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเกษตรกรได้มี
ประสบกำรณ์ในกำรผลิตข้ำวอินทรีย์และที่ดินได้รับกำรฟ้ืนฟู ผลผลิตในปี 2562 ได้ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งเห็นได้ว่ำเกษตรกรที่มีกำรปรับเปลี่ยน 
กำรผลิตเป็นข้ำวอินทรีย์ในระยะต่อมำ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรถึงควำมต่อเนื่องในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
ควบคู่ไปกับกำรจัดกำรศัตรูพืชแบบชีวภำพที่จะส่งผลให้ปริมำณผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ 

3) ด้ำนรำคำจ ำหน่ำยผลผลิต โดยเฉลี่ยจะสูงกว่ำข้ำวที่ผลิตแบบทั่วไป 1,500 – 2,000 บำทต่อตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภำพของข้ำว และกำรบริหำร 
จัดกำรรับซื้อของโรงสีว่ำมีกำรแยกประเภทข้ำวที่รับซื้อหรือไม่ ส่วนกำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ มีกลุ่มเกษตรกรบำงพ้ืนที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปผลผลิตข้ำวเปลือกเป็นข้ำวสำรเอง 
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้มำกกว่ำกำรน ำข้ำวเปลือกไปจ ำหน่ำยให้แก่โรงสี และหรืออำจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพื่อจ ำหน่ำยในนำมกลุ่ม 

2.4.6 ประเด็นที่พบ จำกกำรติดตำมในกิจกรรมอื่น ๆ ของหน่วยงำนร่วมด ำเนินงำน 
1) กิจกรรมกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ในกำรสนับสนุนสำรปรับปรุงบ ำรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ ำ และเงินอุดหนุน ในบำงพ้ืนที่ไม่ ตรงกับ 

ฤดูกำรผลิตของเกษตรกร ท ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกปัจจัยกำรผลิตได้ ต้องรอน้ ำและฤดูกำรผลิต และกำรสนับสนุนอำหำรสัตว์อินทรีย์ สำมำรถใช้ได้เพียง
ในช่วงเริ่มต้น เมื่อเกษตรกรใช้หมดต้องรับภำระต้นทุนค่ำอำหำรสัตว์อินทรีย์ที่สูงกว่ำอำหำรสัตว์ปกติ และหำยำกกว่ำอำหำรสัตว์ทั่วไป 

2) ผลผลิตอินทรีย์มีรำคำจ ำหน่ำยไม่แตกต่ำงเมื่อเทียบกับรำคำผลผลิตเคมีทั่วไป เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดรำคำของผลผลิตอินทรีย์แยกอย่ำงชัดเจน 
รวมถึงในพ้ืนที่ยังไม่มีตลำดรองรับสินค้ำอินทรีย์ นอกจำกนี้ยังขำดกำรประชำสัมพันธ์แก่ผู้บริโภค ท ำให้เกษตรกรบำงรำยขำดแรงจูงใจในกำรท ำเกษตรแบบอินทรีย์ต่อไป 
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3) ปัญหำพ้ืนที่ข้ำงเคียงยังท ำเกษตรแบบเคมี ท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นหรือตรวจประเมินมำตรฐำนอินทรีย์ ท ำให้ต้องลงทุน 
ท ำแนวกันชนระหว่ำงพ้ืนที่ ซึ่งเกษตรกรจะมีต้นทุนในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ที่สูงขึ้น  

4) เกษตรกรที่ท ำเกษตรอินทรีย์ในหลำยพ้ืนที่ ประสบกับปัญหำภัยแล้ง และกำรขำดแคลนแหล่งน้ ำหรือแหล่งน้ ำไม่เอ้ืออ ำนวยในกำรท ำกำรเกษตร
แบบอินทรีย์ ซึ่งท ำให้ผลผลิตน้อยหรือท ำกำรเกษตรไม่ได้ นอกจำกนี้ยังมีผลท ำให้ไม่ผ่ำนกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นหรือตรวจประเมินมำตรฐำนอินทรีย์ 

5) นอกจำกกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรตรวจรับรองมำตรฐำนแล้ว ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภำพในกำรแปรรูป
ผลผลิต พัฒนำผลิตภัณฑ์ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และต้องมีแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรท ำกำรตลำดให้กลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจสินค้ำเกษตรอินทรีย์สำมำรถเข้ำถึงได้มำกข้ึน 

2.4.7 ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่ ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตำมผลต่อเนื่องจำก ปี 2562 โครงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ของกรมปศุสัตว์ และ
กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิตประมงอินทรีย์ ของกรมประมง พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย สุรินทร์ อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น  

1) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมทุกรำย สำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และกำรตรวจ
รับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์มำปฏิบัติใช้ให้ตรงตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เช่น กำรปรับปรุงระบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ กำรผลิตอ ำหำรสัตว์อินทรีย์ และ
ข้อก ำหนดกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ในสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ในเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ส่วนใหญ่  เพ่ิงจะเริ่มท ำกำรเลี้ยงเป็นปีแรกโดยได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ และอำหำร
สัตว์อินทรีย์จำกกรมปศุสัตว์ มีกำรเลี้ยงเฉลี่ยฟำร์มละ 248 ตัว สำมำรถผลิตไข่ไก่ได้ทั้งหมด 37,980 ฟอง เฉลี่ยวันละ 211 ฟอง และจ ำหน่ำยไข่ไก่ได้ฟองละ 5.00 บำท 
ซึ่งสูงกว่ำไก่ไข่ท่ีเลี้ยงแบบทั่วไปประมำณฟองละ 2.40 บำท คิดเป็นมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 189,900 บำทต่อปี หรือเกิดรำยได้ส่วนเพิ่ม 91,152 บำทต่อปี 

2) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรผลิตประมงอินทรีย์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 96.30 สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรอบรมเรื่องกำรผลิตประมงอินทรีย์มำปฏิบัติ  
ใช้ทั้งหมด โดยท ำประมงอินทรีย์ควบคู่ไปกับกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ เพื่อน ำปลำยข้ำว ล ำข้ำว และฟำงข้ำวอินทรีย์มำใช้เป็นอำหำรในกำรเลี้ยงปลำ โดยเกษตรกรมีกำรเลี้ยง
ปลำนิลเฉลี่ยบ่อละ 4,912 ตัว ใช้เวลำในกำรเลี้ยงปลำนิลประมำณ 240 วัน ซึ่งเกษตรกรสำมำรถจับจ ำหน่ำยได้เฉลี่ย 4,833 ตัว และจ ำหน่ำยในรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
49.14 บำท ซึ่งสูงกว่ำรำคำปลำนิลที่เลี้ยงแบบทั่วไปกิโลกรัมละ 5.60 บำท คิดเป็นมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 237,494 บำทต่อปี หรือเกิดรำยได้ส่วนเพิ่ม 27,065 บำทต่อปี 
ทั้งนี้ จำกกำรติดตำมยังพบว่ำจำกสภำพอำกำศท่ีร้อน และพ้ืนที่ไม่เหมำะสม พันธุ์ปลำนิลที่เกษตรกรบำงรำยได้รับไปเพำะเลี้ยงจึงไม่แข็งแรงและมีอัตรำกำรรอดชีวิตต่ ำ และ
ปัญหำภัยแล้ง ท ำให้มีน้ ำไม่เพียงพอส ำหรับกำรเลี้ยง  

2.4.8 ข้อค้นพบ 
 1) จำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ส่งผลกระทบให้กำรปฏิบัติงำนบำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยเฉพำะกำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร  
 2) กำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ยังไม่มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรขยำยพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
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3) เกษตรกรที่สนใจท ำเกษตรอินทรีย์ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ท ำให้ไม่ผ่ำนกำรประเมินกำรตรวจตำมมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ เช่น กำรบันทึกข้อมูลกำรผลิต กำรจัดกำรแหล่งน้ ำ กำรจัดท ำแนวกันชน เป็นต้น 

 4) กลุ่มเกษตรกรขำดแรงจูงใจในกำรผลิตข้ำวตำมมำตรฐำนอินทรีย์ และไม่มีแหล่งรับซื้อหรือหลักประกันด้ำนรำคำท่ีชัดเจน 
2.4.9 ข้อเสนอแนะ 

 1) กำรจัดกิจกรรมอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ต้องปรับวิธีด ำเนินงำนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ โดยพัฒนำสื่อ/รูปแบบกำรเรียนรู้อื่นทดแทนกำรจัดอบรม และ/หรือ
ใช้ผู้น ำหรืออำสำสมัครเกษตรกรของชุมชนในกำรขยำยผล 

 2) สนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ แหล่งจ ำหน่ำย และผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
 3) กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ ควรให้ควำมส ำคัญเรื่องแหล่งน้ ำในกำรผลิตของเกษตรกร และกำรเพิ่มพ้ืนที่ในเชิงคุณภำพมำกกว่ำเชิงปริมำณ 
 

2.5 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 
และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำยที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำนและปลอดภัยส ำหรับ
กำรบริโภคหรือส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ เป้ำหมำย เกษตรกร/ผู้ประกอบกำรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน และแหล่งผลิต/สถำนประกอบกำร 
(แปลง/ฟำร์ม : ข้ำว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน งบประมำณ 802.8060 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 782.9058 ล้ำนบำท (ร้อยละ 97.52) 

2.5.1 ด้ำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร มีกำรเตรียมกำรใช้มำตรฐำนบังคับ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย กำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกษตร           
ตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรในสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย โครงกำรเกษตรเพ่ือชีวิต 2563 ด ำเนินกำร 97 รำย (เป้ำหมำย 100 รำย) กำรประเมิน
ควำมเท่ำเทียมกำรรับรองระบบงำนขยำยขอบข่ำย กำรรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 5 ครั้ง (เป้ำหมำย 10 ครั้ง) กำรพัฒนำระบบ
กำรผลิตและกำรตรวจรับรองให้ควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนบังคับ ด ำเนินกำร 2 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย กำรพัฒนำศักยภำพองค์กร (CB/IB) เพ่ือรองรับ
ระบบกำรตรวจสอบและรับรอง ด ำเนินกำร 2 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ตรวจประเมินและพัฒนำศักยภำพหน่วยรับรองและ
ผู้ตรวจ โดยด ำเนินกำรพัฒนำ CB/IB 493 รำย (เป้ำหมำย 410 รำย) พัฒนำผู้ตรวจประเมินตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรส ำหรับ Smart Farmer และ YFS ด ำเนินกำร       
3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย กำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้กับผู้สอน (Train Of The Trainer) จ ำนวน 1 หลักสูตร ครบตำมเป้ำหมำย กำรตรวจประเมินระบบ
มำตรฐำนฮำลำลโรงเชือดเพ่ือกำรส่งออก ด ำเนินกำร 29 โรง ครบตำมเป้ำหมำย ตรวจติดตำมมำตรฐำนโรงเชือดฮำลำล ด ำเนินกำร 38 โรง ครบตำมเป้ำหมำย ส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกรในระบบกำรรับรองฮำลำล จ ำนวน 6 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย กำรประชำสัมพันธ์กิจกำรฮำลำลไทย จ ำนวน 2 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย พัฒนำและ
ขยำยผลระบบตำมกำรสอบสินค้ำเกษตร จ ำนวน 13 ครั้ง (เป้ำหมำย 6 ครั้ง) และจัดนิทรรศกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนมำตรฐำนและกำรรับ รองของไทย                 
ในต่ำงประเทศ จ ำนวน 2 ครั้ง (เป้ำหมำย 6 ครั้ง) กำรส่งเสริมร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q ด ำเนินกำร 354 ร้ำน/สำขำ (เป้ำหมำย 265 ร้ำน/สำขำ) 
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กำรรับรองสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำ Q ด ำเนินกำร 58 จังหวัด (เป้ำหมำย 65 จังหวัด) จ ำนวนผู้ตรวจประเมินสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรตรวจประเมินที่
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล และมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (มกษ.) ด ำเนินกำร 493 รำย (เป้ำหมำย 410 รำย) จ ำนวนร้ำนค้ำ/สำขำ ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน         
Q Restaurant และ Q Market (Outcome) ด ำเนินกำร 354 ร้ำน (เป้ำหมำย 265 ร้ำน) 

2.5.2 ตรวจสอบและรับรองสถำนที่รวบรวม คัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้ำว ด ำเนินกำรแล้ว 9 แห่ง (เป้ำหมำย 30 แห่ง) ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนที่
รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้ำวในปี 2562 มีร้ำนค้ำท่ีผ่ำนกำรตรวจจ ำนวน 9 แห่ง และส ำหรับปี 2563 ที่เหลืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรตรวจประเมิน 
ด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองระบบเมล็ดพันธุ์แบบกลุ่ม ด ำเนินกำรแล้ว 101 กลุ่ม (เป้ำหมำย 400 กลุ่ม) ที่เหลืออยู่ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน กำรจัดท ำคู่มือ            
และเอกสำรกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว (GAP Seed) จ ำนวน 2,500 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย กำรตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์           
(แบบรำยกลุ่ม) ด ำเนินกำร 2,211 กลุ่ม (เป้ำหมำย 2,397 กลุ่ม) ที่เหลือเป็นกำรตรวจประเมินของเกษตรกรปี 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจประเมินโดยกรมข้ำว 
กำรตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ (แบบรำยเดี่ยว) ด ำเนินกำร 780 แปลง (เป้ำหมำย 1,500 แปลง) ที่เหลือไม่ผ่ำนเกณฑ์ กำรจัดท ำคู่มือและเอกสำร
กำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ จ ำนวน 6,000 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำว GAP Grain (แบบกลุ่ม) จ ำนวน 10 แปลง 
(เป้ำหมำย 55 แปลง) ที่เหลืออยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรอง ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำว GAP Grain (แบบรำยเดี่ยว) จ ำนวน 416 แปลง (เป้ำหมำย 500 แปลง)  
ที่เหลืออยู่ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP ตำมระบบ ISO/IEC17065:2012 จ ำนวน 344 กลุ่ม (เป้ำหมำย 200 กลุ่ม) กำรจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว จ ำนวน 5,000 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย กำรจัดพิมพ์ใบรับรองและเอกสำรแจ้งผลกำรตรวจประเมินให้แก่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบกำร ด ำเนินกำร 83 ใบ (เป้ำหมำย 10,000 ใบ) กำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ระบบมำตรฐำนกำรรับรองข้ำว จ ำนวน 10,000 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 
กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีข้ำว ด ำเนินกำร 2 โรง (เป้ำหมำย 10 โรง) ที่เหลืออยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรอง กำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ข้ำว 
ด ำเนินกำร 18 ผลิตภัณฑ์ (เป้ำหมำย 40 ผลิตภัณฑ์) ที่เหลืออยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรอง กำรตรวจรับรองเครื่องหมำย ข้ำวพันธุ์แท้ ด ำเนินกำร 21 ผลิตภัณฑ์ (เป้ำหมำย 
40 ผลิตภัณฑ์)ที่เหลืออยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรอง กำรตรวจติดตำม ควบคุมก ำกับสถำนประกอบกำรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผลิตภัณฑ์ข้ำว Q ด ำเนินกำร 494 ร้ำน 
(เป้ำหมำย 500 ร้ำน)  

2.5.3 ด้ำนกำรตรวจรับรองสินค้ำปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟำร์ม/โรงงำน และร้ำนค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำปศุสัตว์ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ก ำหนด 70,136 แห่ง 
(เป้ำหมำย 44,800 แห่ง) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ก ำหนด 357,670 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 336,660 ตัวอย่ำง) ตรวจประเมิน
สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล 326 แห่ง (เป้ำหมำย 300 แห่ง) และตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนฮำลำล 797 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 800 ตัวอย่ำง) 
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2.5.4 ด้ำนกำรตรวจรับรองสินค้ำประมง   
1) กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกร/ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงและบุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรประมง 5,241 รำย (เป้ำหมำย 3,950 รำย) ตรวจสอบ 

และรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 29,276 แห่ง (เป้ำหมำย 28,103 แห่ง) ตรวจปัจจัยกำรผลิตจำกแหล่งเพำะเลี้ยงและสถำนประกอบกำร 81,092 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 74,832 ตัวอย่ำง) ออกใบอนุญำต ใบรับรอง ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน 559,419 ฉบับ (เป้ำหมำย 570,575 ฉบับ) ผลงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตรวจวิเครำะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 50,979 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 44,757 ตัวอย่ำง) และเฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรลักลอบ
กำรน ำเข้ำและส่งออกสัตว์น้ ำ ซำกสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์ 90,252 ครั้ง (เป้ำหมำย 77,640 ครั้ง) จัดท ำ รักษำ และขยำยขอบข่ำยระบบ ISO เพ่ือรับรองคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยสินค้ำประมง และกำรรักษำสมรรถนะห้องปฏิบัติกำร 38 แห่ง (เป้ำหมำย 39 แห่ง) วิเครำะห์ระบบกำรตรวจสอบรับรองสินค้ำประมงส่งออกเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภำพ 1 ระบบกำรเชื่อมโยง (เป้ำหมำย 1 ระบบกำรเชื่อมโยง) 

2) กำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำ 218,857 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 172,450 ตัวอย่ำง) เฝ้ำระวังฟำร์มปลอดโรค 88 แห่ง (เป้ำหมำย 55 แห่ง) กำรจัดกำร 
เชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพในสัตว์น้ ำ 640 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 450 ตัวอย่ำง) กำรตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสำธำรณรัฐประชำชนจีน 14,310 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 18,648 
ตัวอย่ำง) ผลงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำให้ไม่สำมำรถส่งออกสินค้ำได้ตำมปกติ กำรเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม     
จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 16,421 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 16,421 ตัวอย่ำง) กำรตรวจติดตำมคุณภำพควำมปลอดภัยหอยสองฝำ 8,338 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 6,130 ตัวอย่ำง) 
และกำรผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพ่ือใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 161,775 ขวด/ซอง (เป้ำหมำย 144,000 ขวด/ซอง) แหล่งผลิตที่ผ่ำนกำรตรวจรับรอง             
ตำมมำตรฐำน 24,000 แห่ง (ฟำร์ม 23,440 ฟำร์ม/สถำนประกอบกำร 560 แห่ง) 29,276 แห่ง (เป้ำหมำย 24,000 แห่ง) 

2.5.5 ด้ำนกำรตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้)  
1) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP พืช รวม 110,788 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 25,000 ฟำร์ม) เกษตรกร 

97,825 รำย พ้ืนที่ 810,493.68 ไร่ ผ่ำนกำรรับรอง 99,302 ฟำร์ม เกษตรกร 86,704 รำย พื้นที่ 740,928.00 ไร่ โรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด
เพ่ือรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรระบบ GMP 1,292 โรงงำน (เป้ำหมำย 450 โรงงำน) ผ่ำนกำรรับรอง 1,269 โรงงำน 

2) พัฒนำและขยำยผลกำรลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่ส่งผลต่อเกษตรกรและคุณภำพสิ่งแวดล้อม 2 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย โดยตรวจ
สินค้ำจำกแหล่งผลิต (โรงงำนผู้ผลิตปุ๋ย/โรงงำนผู้ผลิตวัตถุอันตรำย/สถำนที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์) จ ำนวน 571 ร้ำนค้ำ/โรงงำน  และอบรมสำรวัตรเกษตรที่มี Q Inspector 
จ ำนวน 112 รำย 

3) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำเกษตรกร และเป็นวิทยำกรด้ำนมำตรฐำน GAP 400 รำย ครบตำมเป้ำหมำย อบรมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 
GAP และศึกษำดูงำน 15,000 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ติดตำมให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 14,875 แปลง (เป้ำหมำย 15,000 แปลง)  และ  
น ำร่องงำนส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรแบบมีระบบควบคุมภำยในตำมระบบมำตรฐำน GAP ICS 6 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 
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2.6 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีควำมแข็งแรง เป้ำหมำย 
จัดตั้งศูนย์บริกำรอำหำรสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 1 แห่ง สนับสนุนเกษตรกร 100 รำย งบประมำณ 17.5250 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 16.5710  
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94.56 ของเป้ำหมำย โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรอำหำรสัตว์ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย ส ำหรับผลกำรด ำเนินกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โดยสำธิตกำรท ำอำหำรสัตว์คุณภำพดี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ล ำปำง ซึ่งเป็นศูนย์เดิมที่ด ำเนินกำรในปี 2562 และศูนย์วิจัยและพัฒนำ
อำหำรสัตว์เพชรบูรณ์ จ ำนวน 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

2.6.1 ประเด็นที่พบจำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง และเพชรบูรณ์ ระหว่ำงวันที่ 4 และ 6 สิงหำคม 2563 สรุปได้ดังนี้  
 1. กรมปศุสัตว์ด ำเนินกำรโอนงบประมำณค่อนข้ำงล่ำช้ำ และไม่เพียงพอกับกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ เช่น ไม่มีค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำซ่อมแซม

เครื่องจักร โดยศูนย์ฯ ใช้น้ ำมันที่เหลือจำกกิจกรรมอ่ืนๆ มำใช้แทน ไม่มีงบประมำณฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ทำงศูนย์ฯ จึงด ำเนินกำรอบรมโดยใช้ งบประมำณร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืน นอกจำกนี้ทำงศูนย์ฯ ยังขำด รถโฟล์คลิฟท์ และโรงเก็บอำหำรสัตว์ ดังนั้นควรโอนงบประมำณให้เหมำะสมช่วงเวลำกำรด ำเนินงำน และมีกำรส ำรวจควำมต้องกำร
ของศูนย์ฯ ในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

 2. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุน
เครื่องท ำอำหำรสัตว์ครบส่วน (TMR) รวมถึงได้รับควำมรู้และค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อยังขำดอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในกำรผลิต เช่น เครื่องช็อปข้ำวโพด รถลำก ตรำชั่ง  

 3. เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมแบบต้นทุนต่ ำ มีแปลงหญ้ำของตนเอง สำมำรถเลี้ยงโคนมได้ตลอดทั้งปี จึงไม่นิยมใช้อำหำรสัตว์ครบส่วน (TMR)  
เพรำะคิดว่ำท ำให้ต้นทุนค่ำอำหำรสูงขึ้น 

 4. อำหำรหยำบขำดแคลนในบำงฤดู เนื่องจำกกำรผสมอำหำร TMR ต้องใช้อำหำรหยำบ อำทิ หญ้ำเนเปียร์ และเปลือกข้ำวโพดจำกโรงงำน ซึ่งจะขำดแคลน
ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้หำกเกษตรกรมีอำหำรสัตว์ครบส่วน (TMR) ให้โคนมและโคเนื้อกินอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรจัดกำรฟำร์ม กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในฟำร์มที่ดี ก็จะท ำให้
ปริมำณน้ ำนม และน้ ำหนักโคเนื้อ เพ่ิมข้ึนจนเต็มศักยภำพ 

 

2.7 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรให้สำมำรถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภำพ และมีปริมำณสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  ส่งเสริมและพัฒนำให้เกิด       
กำรรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดได้  เป้ำหมำย พัฒนำควำมรู้และศักยภำพของเกษตรกร 1,200 รำย และส่งเสริม        
กำรปลูกและกำรแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร จ ำนวน 1,200 รำย งบประมำณรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 9.5623 ล้ำนบำท 
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2.7.1 ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2563 ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพของเกษตรกรครบของเป้ำหมำย จ ำนวน 1,200 รำย ด ำเนินกำรส่งเสริม
กำรปลูกและกำรแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรแล้ว จ ำนวน 1,214 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.17 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 1,200 รำย และเบิกจ่ำย
งบประมำณรวมทั้งสิ้นแล้ว จ ำนวน 9.2554 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน 9.5623 ล้ำนบำท 

2.7.2 ผลกำรติดตำมโครงกำรฯ ปี 2563 โดยส ำรวจข้อมูลในพ้ืนที่โครงกำร ระหว่ำงวันที่ 23 สิงหำคม 63 ถึง 25 กันยำยน 2563 ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยำ ชัยนำท อุทัยธำนี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง พบว่ำ 

1) ผลกำรด ำเนินงำน ในภำพรวมด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด  
2) งบประมำณ ในภำพรวมมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณคิดเป็นร้อยละ 99.78 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร โดยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมีควำมคิดเห็นว่ำ 

งบประมำณมีควำมเหมำะสมในระดับ “มำก” ที่ค่ำคะแนน 3.67 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00)  
3) เจ้ำหน้ำทีท่ี่เก่ียวข้องมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในระดับ “มำกที่สุด” ที่ค่ำคะแนน 4.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00) 

 2.7.3 ปัญหำและอุปสรรคที่พบ 
1) เกษตรกรไม่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจำก เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมำก่อน เช่น ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อยโรงงำน เป็นต้น  
2) เกษตรกรขำดกำรสนับสนุนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก โครงกำรฯ ด ำเนินกำรกับเกษตรกรรำยใหม่ในปีต่อไป 
3) เกษตรกรขำดควำมมั่นใจด้ำนกำรตลำดรับซื้อผลผลิต ท ำให้ไม่มีกล้ำขยำยพ้ืนที่ปลูก หรือไม่มีกล้ำลงทุน เนื่องจำกพืชสมุนไพรบำงชนิดมี ต้นทุน

กำรผลิตสูง เช่น ขม้ินชัน ไพร เป็นต้น   
 2.7.4 ข้อเสนอแนะ ควรให้กำรสนับสนุนเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงแรงจูงใจและควำมมั่นใจแก่เกษตรกร และสนับสนุนให้เกิดกำรรวมกลุ่มกำรผลิต 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถท ำข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบกำร 
 

2.8 โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร มีกรมกำรข้ำว และกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับสินค้ำเกษตร และส่งเสริมพัฒนำ 
ควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูป กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน สำมำรถแข่งขันทำงธุรกิจได้ เป้ำหมำย 1 ,470 รำย ด ำเนินกำรแล้ว 1,510 รำย คิดเป็น      
ร้อยละ 102.72 ของเป้ำหมำย งบประมำณ 28.7692 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 21.6592 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 75.29 ของเป้ำหมำย  

2.8.1 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำวเชิงพำณิชย์  ได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ              
1) ผลิตภัณฑ์ข้ำวเม่ำหมี่กรอบ 2) ผลิตภัณฑ์สบู่สครับผิวและแชมพูผสมครีมนวดผม 3) ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้  (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพจำกฟำงข้ำว)             
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4) ผลิตภัณฑ์วำฟเฟิลกรอบจำกปลำยข้ำว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมต่อข้ำวไทย ท ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำวเชิงพำณิชย์ 

2.8.2 พัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
1) ถ่ำยทอดควำมรู้ แนะน ำ พัฒนำต่อยอดด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสำธิตกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร ประเภทผลิตภัณฑ์ 

เนื้อสัตว์และนม รวม 1,335 รำย (เป้ำหมำย 1,300 รำย) ประเภทผลิตภัณฑ์ไข่และสัตว์อ่ืนๆ รวม 175 รำย (เป้ำหมำย 170 รำย) 
2) ผลกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และมหำสำรคำม พบว่ ำ หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรจัดอบรมกำรแปรรูปน้ ำนม 

ขั้นพ้ืนฐำน และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกไก่งวง แล้วบำงส่วน โดยในภำพรวมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ในระดับมำกที่สุด 
ที่ค่ำคะแนน 4.50 (คะแนนเต็ม 5) และเกษตรกรร้อยละ 100.00 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว 

2.8.3 ปัญหำอุปสรรค เนื่องจำกในแต่ละปีนั้น รำคำผลผลิตไม่คงที่ ถ้ำรำคำผลผลิตสูงจะส่งผลให้เกษตรกรไม่อยำกขำยให้ผู้ประกอบกำรเพ่ือแปรรูป แต่ถ้ำ
รำคำผลผลิตต่ ำ ผู้ประกอบกำรจะไม่ให้รำคำตำมที่ตกลงกันไว้ และในกรณีที่มีกำรท ำ MOU ร่วมกันเมื่อถึงช่วงเวลำจะขำยผลผลิตจะประสบกับภัยพิบัติธรรมชำติ ท ำให้  
ผลผลิตเสียหำย 

2.8.4 ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำรปีต่อไป ควรสนับสนุนกำรศึกษำและวิจัยในด้ำนกำรตลำด  
 

2.9 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น  มีกรมกำรข้ำว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน และ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม ขยำยผลกำรผลิต สร้ำงอำชีพและรำยได้จำกสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เป้ำหมำย มูลค่ำ
สินค้ำข้ำว สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์/ข้ำวพ้ืนเมืองที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ส่งเสริมสถำบันเกษตรกร 75 แห่ง เกษตรกรแปรรูปสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่ น 
360 รำย และพัฒนำคุณภำพดินในพ้ืนที่ภำคใต้ให้เหมำะสมสำมำรถปลูกข้ำวสังข์หยด 4,000 ไร่ และปลูกพืชอำหำรสัตว์ 8,000 ไร่ งบประมำณ 16.6129 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 13.2744 ล้ำนบำท (ร้อยละ 79.90) 

2.9.1 กิจกรรมกำรผลิตข้ำวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์  
 1) กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตและขึ้นทะเบียนข้ำว GI ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง ด ำเนินกำรจัดประชุมส่งเสริมกำรขึ้นทะเบียนข้ำว GI ข้ำวสังข์หยด

พัทลุง จ ำนวน 352 รำย คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของเป้ำหมำย 462 รำย สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนเตรียมพ้ืนที่กำรผลิตข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง (กำรก ำจัดวัชพืชวิธีเขตกรรม) 
จ ำนวน 35 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม ไม่สำมำถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19) ท ำให้ด ำเนินกำรได้บำงพ้ืนที่เท่ำนั้น 
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 2) กำรตรวจรับรองคุณภำพ GI ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง 5 กลุ่ม จัดงำนส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำข้ำว GI ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง 1 ครั้ง และผลิต 
สื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่คุณค่ำข้ำวพื้นเมืองและค่ำนิยมข้ำว GI 1 ครั้ง ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 

 3) กำรแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ข้ำวถุง ด ำเนินกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำว 2 ผลิตภัณฑ์ ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำว 2 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมดังกล่ำวไม่สำมำรถด ำเนินกำ รได้ตำมเป้ำหมำย       
ไม่มีผู้รับจ้ำงผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ส่วนกำรอบรมสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปหลักสูตรวิทยำกร มีกำรยกเลิกกิจกรรมเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด     
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 

2.9.2 พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรบัญชี ตรวจเยี่ยมให้ค ำปรึกษำและก ำกับแนะน ำ รวมทั้งติดตำมประเมินผลแก่สถำบันเกษตรกร โดยมีแผน
ด ำเนินกำร 75 แห่ง ขณะนี้ได้ยุติกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวแล้ว เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรโอนงบประมำณฯ ตำมพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  

2.9.3 พัฒนำส่งเสริมกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และพัฒนำช่องทำงกำรตลำด โดยมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ด้ำนกำรเกษตรตำมอัตลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้แก่เกษตรกร จ ำนวน 360 รำย  ครบตำมเป้ำหมำย ทั้งนี ้ มีกำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเห็นชอบ         
จำกส ำนักงบประมำณ จำกเดิม 750 รำย เป็น 360 รำย  

2.9.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงสภำพดิน พัฒนำคุณภำพดินในพ้ืนที่ภำคใต้ให้เหมำะสมสำมำรถปลูกข้ำวสังข์หยดด ำเนินกำรแล้ว 4,000 ไร่ และ
พัฒนำคุณภำพดินปลูกพืชอำหำรสัตว์ด ำเนินกำรแล้ว 8,000 ไร่ ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย  

2.9.5 จัดท ำแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ โดยมีแผนจั ดท ำเล่มศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตร       
ทีไ่ด้รับกำรรับรองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.64 ของเป้ำหมำย ทั้งนี้ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 
ส่งผลให้ต้องปรับลดแผนงำนและแผนเงินมีระยะเวลำท ำงำนจ ำกัดต้องเร่งรัดเบิกจ่ำย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำเล่ม เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

2.9.6 ประเด็นที่พบจำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดก ำแพงเพชร กระบี่ และพัทลุง ระหว่ำงวันที่ 5 17 และ 19 สิงหำคม 2563 
 1) เกษตรกรในพ้ืนที่พบปัญหำโรคเชื้อรำและด้วง ท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นควรสนับสนุนองค์ควำมรู้

กำรป้องกันรักษำโรค แมลงศัตรูพืชเพ่ือป้องกันและลดควำมเสียหำยของผลผลิต 
 2) เกษตรกรในพ้ืนที่ยังขำดเงินลงทุนในกำรซื้อปัจจัยกำรผลิต เนื่องจำกรำยได้ลดลงในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID – 19) ดังนั้นควรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดซื้อปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เช่น พันธุ์กล้วยไข่ เมล็ดพันธุ์ข้ำว พันธุ์สละ และพันธุ์กล้วยไม้ คุณภำพดี 
ขวดบรรจุกล้วยไม้ กระถำงใส่กล้วยไม้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรที่จ ำเป็น 
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 3) งบประมำณท่ีจัดสรรให้กับเกษตรกรในปี 2563 ได้รับเฉพำะแปลงเรียนรู้ ในส่วนของเกษตรกรรำยย่อยไม่ได้รับกำรสนับสนุน ดังนั้นในระยะต่อไป
ควรจัดสรรงบประมำณหรือปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกรรำยย่อย เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงทั่วถึง  

 4) ตลำดรองรับผลผลิตเฉพำะยังมีน้อย ท ำให้ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกรมีจ ำกัด ดังนั้นควรประชำสัมพันธ์สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ให้ประชำชนในพื้นท่ีได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งจัดหำตลำดรองรับผลผลิตเกษตรเฉพำะเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้กับเกษตรกร 

 

2.10 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มีกรมกำรข้ำว และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรข้ำว  
โดยใช้หลักกำรตลำดน ำกำรผลิตให้เกิดควำมสมดุลกับควำมต้องกำรของตลำดเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตลดต้นทุนกำรผลิต และรักษำเสถียรภำพรำคำข้ ำวเปลือก 
เป้ำหมำยรำคำข้ำวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภำพมำกขึ้นและครัวเรือนชำวนำมีรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยข้ำวเพ่ิมข้ึน งบประมำณ 1,233.8235 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 908.6037 ล้ำนบำท (ร้อยละ 73.64) 

2.10.1 กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว (กรมส่งเสริมกำรเกษตร) ปีกำรผลิต 2562/63 รอบ 2 มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 
409,414 ครัวเรือน (เป้ำหมำย 564,897 ครัวเรือน) พ้ืนที่ 6,321,597.90 ไร่ (เป้ำหมำย 9,309,579.54 ไร่) ส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย โดยจัดเวทีชุมชน            
เตรียมควำมพร้อมและรับสมัครเกษตรกรแล้ว 17,080 รำย (เป้ำหมำย 18,000 รำย) และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนที่ขยำยผล 600 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย 

2.10.2 กำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำว  
 1) ปีกำรผลิต 2562/63 รอบที่ 2 ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ปลูกข้ำว 7 ล้ำนไร่ (เป้ำหมำย 5 ล้ำนไร่) ส่วนปีกำรผลิต 2563/64 ด ำเนินกำรแล้ว

ในพ้ืนที่ปลูกข้ำว 60 ล้ำนไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว สำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 60,524 ตัน (เป้ำหมำย 64,073 ตัน) และกระจำย
เมล็ดพันธุ์ได้ 59,397 ตัน (เป้ำหมำย 64,073 ตัน) 

 2) กำรส่งเสริมระบบนำแบบแปลงใหญ่ ด ำเนินกำรแล้ว 1,863 แปลง (เป้ำหมำย 1,733 แปลง) ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร 49,780 รำย 
(เป้ำหมำย 49,525 รำย) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 1,913 แปลง (เป้ำหมำย 1,733 แปลง) ส่วนกำรตรวจรับรองข้ำว GAP ด ำเนินกำรแล้ว 1,368 กลุ่ม ครบตำม
เป้ำหมำย และยกเลิกกิจกรรมกำรพัฒนำผู้น ำชำวนำแปลงใหญ่เนื่องจำกงบประมำณถูกตัดไปบรรเทำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 3) กำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ ด ำเนินกำรแล้ว 400,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
 4) กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะ ข้ำว กข 43 ด ำเนินกำรแล้ว 44,616 ไร่ (เป้ำหมำย 50,000 ไร่) และข้ำว กข 79 

ด ำเนินกำรแล้ว 23,128 ไร่ (เป้ำหมำย 50,000 ไร่) 
 5) กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ด ำเนินกำรแล้ว 27,184 ไร่ (เป้ำหมำย 30,000 ไร่) 
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 6) กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรผลิตพืช ได้รับกำรจัดสรรเพียงแค่งบลงทุนเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งได้ด ำเนินกำรลงนำมใน
สัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 

 7) กำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง ด ำเนินกำรแล้ว 5,944 รำย (เป้ำหมำย 15,000 รำย) 
 8) กำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ครบวงจร อยู่ระหว่ำงกำรประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

2.10.3 ผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรย่อยภำยใต้แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธำนี ชัยนำท พระนครศรีอยุธยำ 
ร้อยเอ็ด และกำฬสินธุ์ 

  1) โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเกษตร ปี 2563 จังหวัดชัยนำท และพระนครศรีอยุธยำ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มีเกษตรกรเข้ำร่วม
ผลิตข้ำว กข 43 จ ำนวน 14 รำย คิดเป็นพ้ืนที่ 229 ไร่ และมีเกษตรกรเข้ำร่วมผลิตข้ำว กข 79 จ ำนวน 97 รำย คิดเป็นพ้ืนที่ 2,778.25 ไร่ ส่วนจังหวั ดชัยนำท  
มีเกษตรกรเข้ำร่วมผลิตข้ำว กข 79 จ ำนวน 44 รำย คิดเป็นพ้ืนที่ 862.75 ไร่ มีกำรจัดประชุมเพ่ือชี้แจงเป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินง ำนโครงกำร และร่วมกัน
วิเครำะห์พ้ืนที่จำกส่วนกลำงอย่ำงน้อย 1 ครั้ง โดยเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 100 เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับมีควำมเพียงพอ แต่มีควำมล่ำช้ำใ นกำรโอนจัดสรรงบประมำณ  
ซึ่งมีกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว กข 43 หรือ กข 79 ส ำหรับกำรจัดท ำแปลงพันธุ์และผลิตข้ำวคุณภำพดีแล้ว โดยสนับสนุนให้เกษตรกรเฉลี่ย 10 กก./ไร่ ทั้งนี้  
มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกรด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวและด้ำนกำรผลิตข้ำวตำมมำตรฐำน GAP ด้ำน ICS อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
ซึ่งมีเกษตกรเข้ำร่วมกำรถ่ำยทอดควำมรู้เฉลี่ย 17 รำย 

1.1) ปัญหำและอุปสรรคของโครงกำร พบว่ำ มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรน้อย เนื่องจำกโครงกำรไม่มีแนวทำงในกำรก ำหนดทำงกำรตลำด
และก ำหนดรำคำผลผลิตที่ชัดเจน ประกอบกับกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 
จึงไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ทันเวลำตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 

1.2) ข้อเสนอแนะโครงกำร พบว่ำ ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงทำงกำรตลำดและก ำหนดรำคำผลผลิตที่ชัดเจน เพ่ือจูงใจให้เกษตรกร  
เกิดควำมเชื่อมั่นและสนใจเข้ำร่วมโครงกำรมำกข้ึน และก่อนกำรด ำเนินโครงกำร หน่วยงำนส่วนกลำงควรให้ส่วนภูมิภำคเข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อร่วมกันวำงแผนและท ำให้ 
เกิดควำมเข้ำใจไปทิศทำงเดียวกันก่อนลงปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

2) โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร ปี 2563 จังหวัดชัยนำท ร้อยเอ็ด และกำฬสินธุ์ มีกลุ่มเกษตรกร      
เข้ำร่วมโครงกำรเฉลี่ย 57 กลุ่มต่อจังหวัด และมีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรเฉลี่ย 3 กลุ่มต่อจังหวัด มีกำรจัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรจำกส่วนก ลำง
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง โดยเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 100 เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับมีควำมเพียงพอและทันเวลำต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร ทั้งนี้ กิจกรรมกำรเชื่อมโยงตลำดจับคู่ท ำ 
MOU และเชื่อมโยงตลำดประชำรัฐและ Smart Market และกิจกรรมกำรรับซื้อข้ำวอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เนื่องจำกก่อนที่จะท ำกำรรับซื้อข้ำวได้ต้องมีกำรตกลงท ำ 
MOU ให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะเริ่มด ำเนินกำรได้  
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2.1) ปัญหำและอุปสรรคของโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรผู้ผลิตข้ำว GAP และอินทรีย์ ประสบปัญหำภัยแล้งและมีน้ ำไม่เพียงพอส ำหรับ 
กำรเพำะปลูก ส่งผลให้กำรเพำะปลูกข้ำวเกิดควำมล่ำช้ำและอำจท ำให้ได้รับปริมำณผลผลิตต่ ำตำมมำ ประกอบกับจุดรับซื้อผลผลิตอยู่ห่ำงไกลจำ กพ้ืนที่เพำะปลูก 
ของเกษตรและมีจ ำนวนน้อย เนื่องจำกเกษตรกรไม่สำมำรถผลิตข้ำวในปริมำณที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบได้ ดังนั้น ผู้ประกอบจึงสนใจเข้ำร่วมโครงกำรน้อย 

2.2) ข้อเสนอแนะโครงกำร พบว่ำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรหำแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง และมีควำมชัดเจน  
เป็นรูปธรรมในด้ำนรำคำข้ำวประเภท GAP และอินทรีย์ เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรเพำะปลูกมำกขึ้นและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

3) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย (หลังนำ) ปี 2563 จังหวัดอุทัยธำนี พระนครศรีอยุธยำ และร้อยเอ็ด มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
เฉลี่ย 390 รำยต่อจังหวัด ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 0.67 ระบุว่ำ มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรไม่ครบตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกพ้ืนที่เพำะปลูกของเกษตรกรประสบปัญหำ  
ภัยแล้ง ส่งผลให้มีปริมำณน้ ำไม่เพียงพอส ำหรับกำรเพำะปลูก มีกำรจัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรจำกส่วนกลำงอย่ำงน้อย 1 ครั้ง โดยเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 0.67 
เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับมีควำมเพียงพอ ส่วนร้อยละ 0.33 เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับไม่มีควำมเพียงพอ เนื่องจำกมีเกษตรกรให้ควำมสนใ จในกำรเข้ำร่วมเวทีชุมชน
เป็นจ ำนวนมำก ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 100 เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับมีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกช่วงเวล ำในกำรจัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
มีกำรจัดสรรไม่สอดคล้องกับช่วงเวลำกำรเพำะปลูกของเกษตรกร โดยปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุนให้เกษตรกรในกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้พืชหลำกหลำย ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สำยน้ ำหยด 
ฮอร์โมนพืช และเมล็ดพันธุ์พืช 

3.1) ปัญหำและอุปสรรคของโครงกำร พบว่ำ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรมีควำมล่ำช้ำและไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูกำลเพำะปลูกของเกษตรกร 
พบข้อขัดข้องของระบบบันทึกข้อมูลของโครงกำรขณะปฏิบัติงำน และพ้ืนที่ของเกษตรกรมีปริมำณน้ ำไม่เพียงพอส ำหรับกำรเพำะปลูก 

3.2) ข้อเสนอแนะต่อโครงกำร พบว่ำ ควรจัดสรรงบประมำณให้ทันต่อช่วงฤดูกำลเพำะปลูกของเกษตรกร พัฒนำระบบบันทึกข้อมูล 
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำให้เกษตรกรมีน้ ำเพียงพอส ำหรับกำรเพำะปลูก 

 

2.11 การท าเกษตรผสมผสาน 
2.11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำน

ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่นำร้ำงให้กลับมำใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน และช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อยในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร 
ให้มีรำยได้ ควำมเป็นอยู่ดีข้ึน เป้ำหมำย พ้ืนที่นำร้ำง 1,000 ไร่ งบประมำณ 10.0000 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 9.7792 ล้ำนบำท)  

 ผลกำรด ำเนินงำน พัฒนำและฟ้ืนฟูพ้ืนที่นำร้ำง 1,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
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2.11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื นที่ภาคใต้)             
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมจังหวัดภำคใต้เพ่ือกำรปลูกพืชในระบบเ กษตรผสมผสำน เป้ำหมำย 
พ้ืนที่ในจังหวัดสงขลำ สตูล พัทลุง และตรัง จ ำนวน 3,000 ไร่ งบประมำณ 40.6043 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 38.4429 ล้ำนบำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำเพื่อกำรปลูกพืชผสมผสำนในพื้นท่ีภำคใต้ 3,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
2.11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)  กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำน

ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำและปริมำณผลผลิตไม่ให้เกินควำมต้องกำรของตลำด และเพ่ิมรำยได้ให้กับเกษตรกรชำวสวนยำง เป้ำหมำย เกษตรกร 
900 รำย งบประมำณ 2.3130 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 1.8286 ล้ำนบำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน อบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่ำงให้กำรสงเครำะห์และสนับสนุนให้มีกำรปลูกแทนแบบผสมผสำน 30 รุ่น จ ำนวน 902 รำย 
(เป้ำหมำย 900 รำย) ศึกษำดูงำนต้นแบบเกษตรผสมผสำน 1 วัน จ ำนวน 1 ครั้ง จัดเวทีชุมชนและสรุปผลโครงกำรฯ 1 วัน จ ำนวน 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 

2.12 การเกษตรอัจฉริยะ 
2.12.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง)  มีกรมกำรข้ำว 

เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบกำรปลูกข้ำว กำรประเมินพ้ืนที่กำรปลูกข้ำว กำรระบำดโรค และแมลงศัตรูข้ำว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
เพ่ือกำรวำงแผนและพัฒนำกำรผลิตข้ำวให้มีประสิทธิภำพ เป้ำหมำยจ ำนวนเทคโนโลยีที่สำมำรถประเมินพ้ืนที่ปลูกข้ำวในประเทศไทย และเทคโนโล ยีภำพถ่ำยของ       
โรคแมลงศัตรูข้ำวที่ส ำคัญ 1 เทคโนโลยี งบประมำณ 4.6000 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.3177 ล้ำนบำท (ร้อยละ 72.13)  

ผลกำรด ำเนินงำน  โครงการไม่สามารถด าเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมแล้วเสร็จได้ เนื่องจากโครงการถูกตัดงบประมาณในส่วนของงบด าเนินงาน 
ส่งผลให้การด าเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

2.12.2 โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ  มีกรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้ำนกำรเกษตร เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทำงวิชำกำรและ
ประสบกำรณ์ร่วมกันและได้องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูล Big data ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรแปลงปลูก เป้ำหมำยจัดท ำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 4 แปลง 
(ปำล์มน้ ำมัน อ้อย มะม่วง มันส ำปะหลัง) และโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะ 1 โรงเรือน ติดตำมประเมินผล 10 ครั้ง งบประมำณ 9.0632 ล้ำนบำท 

ผลการด าเนินงาน จัดแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ด ำเนินกำรได้ 4 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย จัดท ำโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะได้         
1 โรงเรือน ครบตำมเป้ำหมำย กำรติดตำมประเมินผล 10 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย งบประมำณ 9.0632 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.0520 ล้ำนบำท (ร้อยละ 99.88)  
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ผลการติดตาม โครงกำรแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
1) แปลงสินค้าข้าว  (หมู่ 4 ต ำบลสวนแตง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี) 

     1.1) การด าเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดท ำแปลงเรียนรู้ จ ำนวน 10 ไร่ เครื่องมือที่น ำเข้ำมำส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น รถไถ + 
พวงมำลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS (คนบังคับ) ใช้เครื่องด ำนำพวงมำลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS (คนบังคับ) เครื่องวัดระดับน้ ำอัจฉริยะ เพื่อให้สำมำรถตรวจเช็คระดับน้ ำ
ได้ตลอด ผ่ำนแอพโทรศัพท์มือถือ เครื่องบินโดรน เพ่ือส ำรวจและพ่นปุ๋ยยำในนำข้ำว เป็นต้น 
     1.2) การลดค่าใช้จ่ายปัจัยการผลิตทั งหมด เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต  601 บำทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 16.72 (แปลงวิถีเกษตร 3,595 บำทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 2,994 บำทต่อไร่) โดยปัจจัยกำรผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่ำวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์ข้ำว) 
ลดลง 76 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 26.57) ค่ำแรงงำน ลดลง 343 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 17.41) และค่ำปัจจัยกำรผลิต ลดลง 182 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 13.59) 
     1.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถเพ่ิมผลผลิต  70 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.41 (แปลงวิถีเกษตร 980 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 1,050 กิโลกรัมต่อไร่) 
     1.4) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ มีผลตอบแทนสุทธิทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น 1,214 
บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.38 (แปลงวิถีเกษตร 4,980 บำทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 6,194 บำทต่อไร่) จำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตต่อไร่         
ที่เพ่ิมข้ึน 

2) แปลงสินค้าข้าวโพดเลี ยงสัตว์  (หมู่ 11 ต ำบลสุขส ำรำญ อ ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัดนครสวรรค์) 
2.1) การด าเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดท ำแปลงเรียนรู้ จ ำนวน 10 ไร่ เครื่องมือที่น ำเข้ำมำส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิด

ดินดำน/พรวนจำน (disk harrow)/ไถหัวหมู 2 ทำง แบบ 3 ผำน/เครื่องพรวนดินแนวดิ่ง เครื่องปรับระดับดิน (Laser land leveling) ใช้เครื่องปลูก Pneumatic หยอดเมล็ด 
พ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชด้วยอำกำศยำนไร้คนขับ ติดตำมกำรเจริญเติบโตด้วยภำพถ่ำยจำกคนและ Spraying UAV เป็นต้น 

2.2) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั งหมด เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต 1,062 บำทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 25.81 (แปลงวิถีเกษตร 4,115 บำทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 3,053 บำทต่อไร่) โดยปัจจัยกำรผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่ำวัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ 
ลดลง 97 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 17.32) ค่ำแรงงำน ลดลง 380 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 18.72) และค่ำปัจจัยกำรผลิต ลดลง 585 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 38.36) 

2.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถเพ่ิมผลผลิต 200 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
20.00 (แปลงวิถีเกษตร 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 1,200 กิโลกรัมต่อไร่) 
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2.4) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะมีผลตอบแทนสุทธิทำงกำรเกษตรเพิ่มข้ึน 2,342 บำท
ต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.49 (แปลงวิถีเกษตร 2,285 บำทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 4,627 บำทต่อไร่) จำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตต่อไร่        
ที่เพ่ิมข้ึน 

3) แปลงสินค้าอ้อยโรงงาน (ต ำบลด่ำนช้ำง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี) 
3.1) การด าเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดท ำแปลงเรียนรู้ จ ำนวน 10 ไร่ เครื่องมือที่น ำเข้ำมำส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิด

ดินดำน/ไถย่อยดิน Auto Steering/พรวน Offset 24 จำน  Laser Land Leveling ใช้เครื่องปลูก Billet มำร์คแนวปลูกด้วย Mini Combine ใช้ระบบน้ ำหยด/เครื่อง
ฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชด้วยโดรน เครื่องใส่ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ (Variable Rate) เป็นต้น 

3.2) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั งหมด เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต 1,346 บำทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 12.89 (แปลงวิถีเกษตร 10,442 บำทต่อไร่  แปลงเกษตรอัจฉริยะ 9,096 บำทต่อไร่) โดยปัจจัยกำรผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย  ค่ำแรงงำน ลดลง 
1,663 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 19.37) และค่ำปัจจัยกำรผลิต ลดลง 953 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 37.52) 

3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถเพ่ิมผลผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น     
ร้อยละ 15.38 (แปลงวิถีเกษตร 13,000 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 15,000 กิโลกรัมต่อไร่) 

3.4) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ มีผลตอบแทนสุทธิทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น  3,246 
บำทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 170.13 (แปลงวิถีเกษตร 1,908 บำทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 5,154 บำทต่อไร่) จำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตต่อไร่      
ที่เพ่ิมข้ึน 

4) แปลงสินค้ามะเขือเทศ  (หมู่ 14 ต ำบลจระเข้สำมพัน อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4.1) การด าเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดท ำแปลงเรียนรู้ จ ำนวน 10 ไร่ เครื่องมือที่น ำเข้ำมำส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ปลูกใน

กระถำง อยู่ในโรงเรือนแบบปิดติดตั้งระบบม่ำนพรำงแสง ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรือน  ให้น้ ำและปุ๋ยด้วยระบบเซ็นเซอร์ตำมควำมต้องกำรของพืช ใช้ระบบพ่นหมอก 
และพัดลมดูดอำกำศ เพ่ือระบำยควำมร้อน ระบบเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลสภำพแวดล้อม และสภำพอำกำศภำยในแปลงม่ำนพรำงแสง เป็นต้น 

4.2) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั งหมด เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต 1,910 บำทต่อ
โรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.95 (แปลงวิถีเกษตร 27,500 บำทต่อโรงเรือน แปลงเกษตรอัจฉริยะ 25,590 บำทต่อโรงเรือน) โดยปัจจัยกำรผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย 
ค่ำแรงงำนลดลง  1,000 บำทต่อโรงเรือน (ร้อยละ 20.00) และค่ำปัจจัยกำรผลิตลดลง 910 บำทต่อโรงเรือน (ร้อยละ 6.07) 
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4.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถเพ่ิมผลผลิต 105 กิโลกรัมต่อโรงเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 (แปลงวิถีเกษตร 300 กิโลกรัมต่อโรงเรือน แปลงเกษตรอัจฉริยะ 405 กิโลกรัมต่อโรงเรือน) 

4.4) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะมีผลตอบแทนสุทธิทำงกำรเกษตร เพ่ิมขึ้น 12,410 
บำทต่อโรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 496.40 (แปลงวิถีเกษตร 2,500 บำทต่อโรงเรือน แปลงเกษตรอัจฉริยะ 14,910 บำทต่อไร่) จำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยปัจจัยกำรผลิต       
และผลผลิตต่อโรงเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 5. แปลงสินค้ามันส าปะหลัง (หมู่ 9 ต ำบลคลองน้ ำไหล อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร) 
5.1) การด าเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดท ำแปลงเรียนรู้ จ ำนวน 10 ไร่ เครื่องมือที่น ำเข้ำมำส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิด

ดินดำน/รถแทรกเตอร์ไถพรวน, Rotary  Laser Land Leveling แทรกเตอร์ Auto Steering ต่อพ่วงเครื่องปลูกมันส ำปะหลัง วำงระบบน้ ำหยดควบคุมกำรปิด – เปิด 
อัตโนมัติ เซ็นเซอร์วัดควำมชื้นในดิน พ่นสำรเคมีป้องกันศัตรูพืชด้วย UAV ติดตำมกำรเจริญเติบโตด้วยภำพถ่ำยจำกคน และ UAV ข้อมูลสภำพอำกำศด้วยสถำนีตรวจ       
วัดอำกำศ กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช โดย High Clearance Vehicle For Cassava Weeding กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช โดย Inter row Weeding Machine เป็นต้น 

5.2) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั งหมด เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต 571 บำทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.47 (แปลงวิถีเกษตร 5,453 บำทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 4,882 บำทต่อไร่) โดยปัจจัยกำรผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่ำแรงงำนลดลง 400 
บำทต่อไร่ (ร้อยละ 14.29) และค่ำปัจจัยกำรผลิตลดลง 171 บำทต่อไร่ (ร้อยละ 14.83) 

5.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกำยน 2563 
5.4) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกำยน 2563 

 6) แปลงสินค้าสับปะรด  (หมู่ 11 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
6.1) การด าเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดท ำแปลงเรียนรู้ จ ำนวน 10 ไร่ เครื่องมือที่น ำเข้ำมำส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ใช้รถไถ+

พวงมำลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS (คนบังคับ) ใช้เครื่องปลูกสับปะรดพ่วงท้ำยรถแทรกเตอร์ ให้น้ ำด้วยระบบควบคุมกำรเปิด – ปิดอัตโนมัติตำมควำมต้องกำรของพืช 
สังเกตกำรเจริญเติบโต กำรเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยภำพถ่ำยจำกอำกำศยำนไร้คนขับ เป็นต้น 

6.2) การลดค่าใช้จ่ายการผลิตทั งหมด เกษตรกรที่ด ำเนินกำรแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต  1,546 บำทต่อไร่        
คิดเป็นร้อยละ 4.49 (แปลงวิถีเกษตร 34,454 บำทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 32,908 บำทต่อไร่)  โดยปัจจัยกำรผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่ำแรงงำนลดลง 501 
บำทต่อไร่ (ร้อยละ 5.20) และค่ำปัจจัยกำรผลิตลดลง 1,036 บำทต่อไร่ (ร้อยละ11.57) 
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6.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เก็บเก่ียวเดือน ธันวำคม 2563 
6.4) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เก็บเก่ียวเดือน ธันวำคม 2563 

 7) ประเด็นที่พบ (1) แปลงเกษตรอัจฉริยะ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต จำกค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำปัจจัยกำรผลิต เนื่องจำกเทคโนโลยีที่หน่วยงำน       
เข้ำมำส่งเสริมช่วยลดขั้นตอนกำรดูแลรักษำ และจ ำนวนแรงงำนในขั้นตอนกำรผลิตลง ในด้ำนผลผลิตเช่นเดียวกัน ผลผลิตที่ได้มีปริมำณที่เพ่ิ มสูงขึ้นกว่ำแปลงวิถีเดิม          
จำกกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน กำรน ำเทคโนโลยีระบบน้ ำเข้ำมำส่งเสริม รวมทั้งระบบกำรเฝ้ำระวังศัตรูพืชในแปลง เป็นต้น  (2) กำรด ำเนินงำนจัดหำเครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตร อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ ส่งผลให้เกษตรกรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรไม่ตรงตำม
ฤดูกำลเพำะปลูกที่ก ำหนดไว้ (3) เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะมีต้นทุนรำคำที่สูง เกษตรกร
ที่ด ำเนินกำรแปลงตัวอย่ำงเพียง 1 รำย เกษตรกรไม่แน่ใจว่ำคุ้มกับกำรด ำเนินกำรตำมแบบวิถีแบบเดิมหรือไม่ 

 8) ข้อเสนอแนะ (1) กำรด ำเนินงำนในปีต่อไป หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเตรียมควำมพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้
กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะให้พร้อมก่อนฤดูกำลเพำะปลูก เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ (2) ควรสนับสนุนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกษตรกรต้นแบบเกิดกำรเรียนรู้ และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงแท้จริง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรขยำยผลกำรเป็นกลุ่มเกษตรอัจฉริยะตำมที่ โครงกำรก ำหนดไว้ (3) ควรมี
คู่มือกำรใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบได้ศึกษำและเรียนรู้ และสำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้ด้วยตัวเอง 
 

2.13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กำรยำงแห่งประเทศไทย และกรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมำณ 
กำรใช้ยำงพำรำในหน่วยงำนภำครัฐ กระตุ้นให้มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำหรือผลิตภัณฑ์ที่มียำงพำรำเป็นส่วนผสมมำใช้ประโยชน์มำกขึ้น เพ่ิมรำยได้ให้กับเกษตรกร
ชำวสวนยำงสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง ลดควำมผันผวนและรักษำระดับรำคำยำงพำรำ เป้ำหมำย ภำครัฐมีปริมำณกำรใช้ยำงพำรำภำยในประเทศ คิดเป็นปริมำณน้ ำยำงสด 
1 ล้ำนตัน และกรมชลประทำน มีปริมำณกำรใช้น้ ำยำงข้น 30,001.04 ตัน ตลอดระยะเวลำโครงกำร เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 1 ,191.8663 ล้ำนบำท คิดเป็น             
ร้อยละ 56.21 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 2,120.3102 ล้ำนบำท  

ผลกำรด ำเนินงำน กำรยำงแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรโครงกำรแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นเป็นร้อยละ 50.00 จำกเป้ำหมำย 2 ครั้ง
ด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรและชี้แจงกำรด ำเนินงำน อำทิ กำรชี้แจงเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำ กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ กำรวิจั ยและนวัตกรรมยำง 
ใช้ประโยชน์ และกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น แล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นเป็นร้อยละ 50.00 จำกเป้ำหมำย 2 ครั้ง (ยังไม่มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำร ติดตำมโครงกำรและชี้แจงกำรด ำเนินงำน ให้ครบตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019) และได้รับรำยงำนผลกำรใช้น้ ำยำงสด 
ในหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว 3,969.74 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.48 จำกเป้ำหมำย 6,354.08 ตัน กระทรวงยุติธรรม 482.18 ตัน คิดเป็น            
ร้อยละ 43.29 จำกเป้ำหมำย 1,113.96 ตัน กระทรวงกลำโหม 741.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.44 จำกเป้ำหมำย 982.70 ตัน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 



๑-32 
 

ควำมมั่นคงของมนุษย์ 0.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.73 จำกเป้ำหมำย 1.10 ตัน กระทรวงสำธำรณสุข 20 ,384.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 68.60 จำกเป้ำหมำย 
29,714.58 ตัน ที่เหลืออยู่ระหว่ำงรอรำยงำนจำกหน่วยงำน ในส่วนของกรมชลประทำน มีกำรใช้ยำงข้นปริมำณ 1,984.87 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.48 จำกเป้ำหมำย 
3,177.04 ตัน 

 

2.14 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ในเขต ส.ป.ก. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ดินและน้ ำและสร้ำงควำมชุ่มชื้นในแปลงเกษตรส่งเสริมให้อำชีพเกษตรกรรมสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืน และเกิดแหล่งปัจจัยพื้นฐำน
ตำมธรรมชำติ เป้ำหมำยพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร่ งบประมำณ 41.8053 ล้ำนบำท 

2.14.1 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 ด ำเนินกำรส่งเสริมระบบวนเกษตรแล้ว จ ำนวน 46,122.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.50 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 
45,000 ไร่ จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพ่ึงตนเองแล้ว จ ำนวน 4,393 รำย คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 4 ,500 รำย เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว จ ำนวน 38.0052 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน 41.8053 ล้ำนบำท 

2.14.2 ผลกำรติดตำมโครงกำรฯ ปี 2563 โดยส ำรวจข้อมูลในพ้ืนที่โครงกำร ระหว่ำงวันที่ 23 สิงหำคม 63 ถึง 25 กันยำยน 2563 ในพ้ืนที่                
9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยำ ชัยนำท อุทัยธำนี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง พบว่ำ 

 1) ผลกำรด ำเนินงำน ในภำพรวมด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด พันธุ์ไม้ที่สนับสนุน ได้แก่  
 1.1) ไม้ผล ได้แก่ ขนุน กล้วย มะพร้ำว มะม่วง มะขำม มะนำว ฝรั่ง เงำะ มะปรำง มะยม มะไฟ ลองกอง น้อยหน่ำ และล ำไย 
 1.2) ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยำงนำ ตะเคียน สัก ไผ่ตัน ชะอม มะค่ำ แคนำ พยูง ผักหวำน เพกำ และสมอ 

 2) งบประมำณ ในภำพรวมมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณคิดเป็นร้อยละ 98.29 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร โดยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมีควำมคิดเห็นว่ำ 
งบประมำณมีควำมเหมำะสมในระดับ “มำก” ที่ค่ำคะแนน 3.71 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00)  

 3) เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในระดับ “มำกท่ีสุด” ที่ค่ำคะแนน 4.57 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00) เนื่องจำก  
เป็นโครงกำรที่มีเกษตรกรต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ ำนวนมำก เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ และเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 

2.14.3 ปัญหำและอุปสรรคที่พบ  
 1) เกษตรกรมีควำมต้องกำรพันธุ์ไม้เกินจ ำนวนที่โครงกำรสนับสนุน 
 2) มีข้อจ ำกัดในกำรจัดหำพันธุ์ไม้ เนื่องจำกกำรจัดซื้อพันธุ์ไม้และสนับสนุนให้เกษตรกรในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่มีปริมำณควำมต้องกำรพั นธุ์ไม้ 

เป็นจ ำนวนมำก พันธุ์ไม้จึงมีรำคำสูงและมีปริมำณน้อย ประกอบกันแหล่งที่จ ำหน่ำยมีน้อย 
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 3) เกษตรกรที่มีพ้ืนที่กำรเกษตรจ ำนวนน้อย จะไม่ให้ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร เนื่องจำกกำรปลูกป่ำท ำให้พ้ืนที่กำรเกษตรลดลง 
2.14.4 ข้อเสนอแนะ  

 1) ควรสร้ำงกำรรับรู้ แนวคิด ในกำรปลูกป่ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์ดินและน้ ำ สร้ำงควำมชุ่มชื้นในแปลงเกษตร และเกิดแหล่ง
ปัจจัยพ้ืนฐำนตำมธรรมชำติทำงกำรเกษตร เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จ ำนวนน้อย 

 2) ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรดูแลรักษำพันธุ์ไม้ที่ปลูกต่อเนื่อง 3 ปี 
 3) ควรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือจ้ำงงำน ให้เกษตรกรขยำยพันธุ์ไม้จ ำหน่ำยให้กับโครงกำร เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรและส่งเสริม       

ให้เกษตรกรปลูกและขยำยพันธุ์ไม้เพ่ิมมำกขึ้น 
 

2.15 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
2.15.1 กิจกรรมปรับปรุงคุณภำพดิน วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรดโดยใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับกำรใช้พืช        

ปุ๋ยสด รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงของพ้ืนที่ให้มีสภำพเหมำะสมสำมำรถท ำนำปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เป้ำหมำย พ้ืนที่ 67,727 ไ ร่ งบประมำณ 
202.3023 ล้ำนบำท (ปรับลดงบประมำณตำม พรบ.โอนฯ) 

 ผลกำรด ำเนินงำนปรับปรุงคุณภำพดินแล้ว 68,727 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.48 ของเป้ำหมำย เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 193.0674 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 95.44 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 202.3023 ล้ำนบำท 

2.15.2 กิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดินมีควำมรู้และ
เข้ำใจวิธีกำรปลูกกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกในกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำได้อย่ำงยั่งยืน  จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินแก้ไข ปรับปรุง และ
ฟ้ืนฟูดินที่เสื่อมโทรมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เป้ำหมำย 1,024,300 ไร่ งบประมำณ 726.0088 ล้ำนบำท (ปรับลดงบประมำณตำม พรบ.โอนฯ) 

 ผลกำรด ำเนินงำนฟ้ืนฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินแล้ว 1,024,300 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 724.4317 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.07 ของงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร 762.0088 ล้ำนบำท 

2.15.3 ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปรับปรุงคุณภำพดิน กิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ปี 2563 ในจังหวัดชัยนำท 
อุทัยธำนี พระนครศรีอยุธยำ ร้อยเอ็ด ยโสธร และกำฬสินธุ์ พบว่ำ 
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1) กิจกรรมปรับปรุงคุณภำพดิน 
1.1) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำควรสนับสนุนในช่วงไตรมำสที่ 1 ของงบประมำณ เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ทันช่วงกำรผลิต และ

เพ่ิมปริมำณกำรสนับสนุน เนื่องจำกไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร 
1.2) มีหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำรงำนในพ้ืนที่ ได้แก่ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบำลต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กระทรวงมหำดไทย กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
1.3 ) เกษตรกรทั้งหมดได้รับกำรชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร/งำน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้รับกำรชี้แจงจำกเจ้ำหน้ำที่พัฒนำที่ดินและได้น ำควำมรู้  

ที่ได้รับกำรอบรมในเรื่องของกำรใช้ ปูนขำว โดโลไมท์ (ปูนเพ่ือกำรเกษตร) และน ำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองตำมเป้ำหมำยทั้งหมดแล้ว 
2) กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 
    เกษตรกรต้องกำรกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ ำ 
3) ข้อเสนอแนะ 

กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น โดโลไมท์ เป็นต้น และด้ำนแหล่งน้ ำให้เกษตรกรควบคู่ไปกับกำร เป็นเรื่องที่ส ำคัญยิ่ง รวมทั้งกำรถ่ ำยทอด
ควำมรู้ กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตให้กับเกษตรกรร่วมด้วย 

 

2.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร  กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยว ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มำตรฐำน สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เป้ำหมำย 77 แหล่ง งบประมำณ 3.8600 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 3.8099 ล้ำนบำท) 

 2.16.1 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนแผนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 77 แหล่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.16.2 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพ่ือพัฒนำบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรเกษตร 123 รำย และอบรมเพ่ิมทักษะในกำร

บริหำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือพัฒนำบุคลำกรเพ่ิมทักษะวิสำหกิจชุมชน 770 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.16.3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มำตรฐำน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.16.4 ประเมินควำมพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทำง (Route trip) กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 9 เส้นทำง ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.16.5 พัฒนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 
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 2.16.6 ผลกำรติดตำมแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ด ำเนินกำรในปี 2562 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยำ และสุพรรณบุรี  
  1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนขนมหวำนทองเอน ต ำบลทองเอน อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

  1.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำรเชื่อมโยงกิจกรรมกำรเกษตรภำยในชุมชน และจัดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวตำมเส้นทำงท่องเที่ยวชุมชน          
อำทิ เที่ยวชมงำนศิลปะที่สวนศิลป์สุขศรี ศึกษำกำรท ำเกษตรผสมผสำนที่สวนค ำภำหรรษำ ชมกำรสำธิตกำรท ำขนมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรที่บ้ำนขนมหวำน
ทองเอน และเรียนรู้กำรปลูกมะม่วงและกำรท ำน้ ำปลำหวำนที่สวนมะม่วงสองเรำ รวมทั้งเที่ยวชมธรรมชำติ และศึกษำวิถีชีวิตชุมชนทองเอน ประเพณี และวัฒนธรรมต่ำง ๆ         
ในลักษณะกำรท่องเที่ยวแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวผ่ำนกำรโทรจองเพ่ือนัดหมำยล่วงหน้ำ และกำรขำยทริปท่องเที่ยว รำคำ 950 บำทต่อรำย  

  1.2) ด้ำนกำรตลำด กลุ่มมีกำรจัดท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “ท่องเที่ยวทองเอน” 
สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 30 รำย โดยในปีที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 900 รำย จุดที่เป็นที่น่ำสนใจของนั กท่องเที่ยว คือ กำรสำธิต       
กำรแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉำบหลำกหลำยรสชำติ และกำรท ำถั่วกรอบแก้วแบบไม่ใช้น้ ำมัน  

  1.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 989,000 บำทต่อปี       
จำกกำรจ ำหน่ำยทริปกำรท่องเที่ยว กำรจ้ำงงำน และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

  2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย “สวนไผ่ By ยำยลี” ต ำบลสวนพริก อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  

  2.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมกำรเกษตรแบบผสมผสำน โดยกำรน ำควำมรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยน ำมำต่อยอด       
จนเกิดเป็นกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่ำงสร้ำงสรรค์ ในลักษณะกำรท่องเที่ยวแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ผ่ำนกำรโทรจอง และส่งหนังสือรำชกำร            
เพ่ือนัดหมำยล่วงหน้ำ  

  2.2) ด้ำนกำรตลำด ท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สวนไผ่ by ยำยลี” และ             
มีร้ำนอำหำรส ำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตรทั้งสดและแปรรูป สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 100 รำย โดยในปีที่ ผ่ำนมำ       
มีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 1,200 รำย สิ่งที่เป็นที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ หน่อไม้ดองสูตรโบรำณของคุณยำยส ำลี และก๋วยเตี๋ยวหน่อไม ้

  2.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 517,000 บำทต่อปี        
จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม สินค้ำทำงกำรเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
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  3) กลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หรือ “เมืองสำมศรี (Kaset Fresh Fin)” อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี อ ำเภอสำมชุก 
และอ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมำชิกเครือข่ำยร่วมด ำเนินกำรทั้งสิ้น 6 ฟำร์ม ประกอบด้วย บ้ำนร่องสีทอง โชคอนันต์ข้ำวเพ่ือสุขภำพ ฟำร์มมะเขือเทศเชอรี่ 
“แตะขอบฟ้ำ” สวนทรัพย์วิมล Win Gardens และเพ่ิมทรัพย์เห็ดฟำร์ม 

  3.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมกำรเกษตรที่หลำกหลำย ทั้งกำรผลิต กำรแปรรูป กำรพัฒนำต่อยอด เพ่ือเพ่ิมคุณภำพ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรให้เป็นที่รู้จักปลอดภัย ได้มำตรฐำนและมีเอกลักษณ์ และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยส่วนใหญ่เป็นกำรท่องเที่ยวทั้งลักษณะ               
กำรท่องเที่ยวแบบไป – กลับ และแบบค้ำงแรมกับโฮมสเตย์ในพ้ืนที่มีกำรเชื่อมโยงด้ำนที่พักกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรกระจำยรำยได้ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณ ะ 
นักเรียน นักศึกษำ และครอบครัวผ่ำนกำรโทรจองหรือส่งหนังสือรำชกำรเพื่อนัดหมำยล่วงหน้ำ  

  3.2) ด้ำนกำรตลำด ท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สินค้ำเกษตร Young 
Smart Farmer Fresh Fin For You @KasetFreshFin” และกำรจัดบูธแสดงสินค้ำ บูธนิทรรศกำร เพ่ือจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตรทั้งสดและแปรรูปของ
แต่ละฟำร์มร่วมกัน สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 30 รำย โดยในปีที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 1,440 รำย สิ่งที่เป็นที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว 
คือ กล้วยตำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เห็ดทอดกรอบ มะม่วงกวน เยื่อไผ่ กล้วยกรอบแก้ว มะเขือเทศเชอร์รี่อบแห้ง และทองม้วนข้ำวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น 

  3.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 989,000 บำทต่อปี       
จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และท่ีพักโฮมสเตย์ 

  4) ประเด็นที่พบ  
  4.1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนขนมหวำนทองเอน เปิดให้บริกำรท่องเที่ยวเฉพำะช่วงเดือนมีนำคม – พฤษภำคม เนื่องจำกเป็นช่วงที่มะม่วง             

ให้ผลผลิต  มีข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกรที่จะมำท ำงำนด้ำนกำรต้อนรับและแนะน ำนักท่องเที่ยว ต้องอำศัยช่วงปิดเทอมเพ่ือให้ลูกหลำนที่เป็นนักเรียนและนัก ศึกษำมำช่วย
ท ำงำนด้ำนนี้ และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจำกมีกำรประชำสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์น้อย อ ยู่ห่ำงจำกถนนสำยหลัก และมีเส้นทำง
ซับซ้อน  

  4.2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย “สวนไผ่ By ยำยลี” เปิดให้บริกำรกำรท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่มีวันหยุด         
ท ำกำร มีพ้ืนที่ส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว และกำรเดินทำงสะดวก เนื่องจำกอยู่ติดถนนสำยหลัก มีท ำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในระยะรัศมี  20 กิโลเมตร 
อำทิ ค่ำยโพธิ์สำมต้น วัดป้อมรำมัญ วัดสำมวิหำร และเพนียดคล้องช้ำง เป็นต้น 

  4.3) กลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) “เมืองสำมศรี (Kaset Fresh Fin)” กำรบริกำรจัดกำรในภำพรวม          
ไม่ต่อเนื่อง ผู้ดูแลหลักของแต่ละฟำร์มเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งมีภำรกิจดูแลหน้ำที่หลำยอย่ำง อำทิ เป็นวิทยำกรในกำรอบรม และกำรประชุม 
ทั้งในพื้นที่และต่ำงจังหวัด รวมทั้งกลุ่มขำดเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรพัฒนำจุดเรียนรู้และกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ให้มีควำมน่ำสนใจ และรองรับนักท่องเที่ยวได้มำกข้ึน 
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  4.4) สินค้ำและผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง เนื่องจำกขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง และสินค้ำยังไม่มีมำตรฐำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของกลุ่มในกำรยื่นขอกำรตรวจรับรอง 

  5) ข้อเสนอแนะ 
  5.1) ควรมีกำรร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนระดับพ้ืนที่ในกำรช่วยประชำสัมพันธ์ อำทิ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น 
  5.2) ควรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร และกำรบริกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้มีควำมต่อเนื่อง           

เพ่ือพัฒนำสู่กำรท่องเที่ยวเชิงพำณิชย์ที่เป็นระบบมำกข้ึน เน้นกำรสนับสนุนตำมควำมต้องกำร ศักยภำพ และควำมพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
 2.16.7 ผลกำรติดตำมแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ด ำเนินกำรในปี 2562 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอุบลรำชธำนี ล ำปำง ปทุมธำนี และตรัง 

  1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมำศบ้ำนตำติด หรือ “หมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับ บ้ำนตำติด” ต ำบลโนนผึ้ง อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี  

  1.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ส ำคัญ ที่เชื่อมต่อกับเส้นทำงกำรท่องเที่ยววัดหนองป่ำพง วัดส ำคัญที่
นักท่องเที่ยวมักจะเดินทำงไปสักกำระอัฐิหลวงปู่ชำที่วัดหนองป่ำพง และแวะเยี่ยมชมถ่ำยภำพไม้ดอกไม้ประดับ โดยช่วงเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปีจะมีกำรจัดงำน “ดอกเบญจมำศ
บำนเทศกำลแห่งรัก” นักท่องเที่ยวที่สนใจสำมำรถเข้ำมำถ่ำยรูปกับดอกเบญจมำศที่บำนชูช่อสวยงำมเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ทำงกลุ่มยังมีกำรแปรรูปไม้ดอกไม้ประดับ          
เป็นดอกไม้แห้ง และดอกไม้ในโหลแก้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถร่วมท ำและซื้อกลับบ้ำนได้ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรท่องเที่ยวทั้งลักษณะแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป 
ทั้งแบบครอบครัว และหมู่คณะ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้นในกำรเยี่ยมชม 

  1.2) ด้ำนกำรตลำด กลุ่มมีกำรจัดท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สวนเบญจมำศ 
นภัสวรรณ บ้ำนตำติด อุบลรำชธำนี” สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 200 รำย โดยในปีที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 5,000 รำย จุดที่เป็น
ที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ แปลงไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงำม หลำกสีหลำยสำยพันธุ์ ทั้งดอกเบญจมำศ ดอกดำวเรือง และดอกคัตเตอร์ ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเลือก
ซ้ือกลับบ้ำนเป็นของที่ระลึกได้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง 

  1.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 1,722,500 บำทต่อปี จำกกำร
จ ำหน่ำยอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ดอกไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกดอกไม้ และปุ๋ยน้ ำเคมี 
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  2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มบ้ำนพักโฮมสเตย์บ้ำนเมำะหลวง หรือ “บ้ำนเมำะหลวง” ต ำบลแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง  
  2.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เน้นพำนักท่องเที่ยวนั่งรถรำงน ำเที่ยวชมกิจกรรมกำรเกษตรภำยในชุมชน อำทิ ชมแปลงผักปลอด

สำรพิษบ้ำนเมำะหลวง และชมกำรสำธิตของกลุ่มแปรรูปน้ ำพริกกรอบสมุนไพรบ้ำนเมำะหลวง ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดำว นอกจำกนี้ยังมีบริกำรที่พักโฮมสเตย์ รับประทำน
อำหำรพื้นเมืองแบบขันโตก และชมศิลปะกำรแสดงกำรฟ้อนกลองมองเจิง ฟ้อนนกยูง และฟ้อนเล็บ ในลักษณะกำรท่องเที่ยวทั้งแบบไป – กลับ และแบบพักแรม เน้นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวแบบครอบครัว และหมู่คณะ ผ่ำนกำรโทรจองเพ่ือนัดหมำยล่วงหน้ำ โดยมีค่ำบริกำร 350 บำทต่อรำย ส ำหรับเป็นค่ำอำหำรรถรำงน ำเที่ยว ค่ำวิทยำกร และ
ค่ำท่ีพัก 1 คืน และค่ำอำหำรแบบขันโตกเริ่มต้นท่ี 500 บำทต่อขันโตก สำมำรถรับประทำนได้ 5 รำย 

  2.2) ด้ำนกำรตลำด ท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “น้ ำพริกกรอบสมุนไพร           
แม่เมำะ” และ “กลุ่มบ้ำนพักโฮมสเตย์เมำะหลวง ล ำปำง” สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 150 รำย โดยในปีที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 3,000 รำย 
สิ่งที่เป็นที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ น้ ำพริกกรอบสมุนไพรแม่เมำะ ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดำว ที่มีให้เลือกหลำกหลำยรสชำติ ได้แก่ รสปลำป่น รสกุ้งป่น รสกำกหมู        
พริกลำบ น้ ำพริกข่ำ น้ ำพริกตำแดง เป็นต้น ซ่ึงมีจ ำหน่ำยทั้งแบบกระปุกและแบบซองส ำหรับพกพำ  

  2.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 1,653,660 บำทต่อปี จำกบริกำร
รถรำงน ำเที่ยว ที่พักโฮมสเตย์ และกำรจ ำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม ผักปลอดสำรพิษ น้ ำพริกกรอบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ในชุมชน อำทิ กล้วยฉำบ กล้วยตำก ข้ำวแต๋น ข้ำวเกรียบ 
แหนมโบรำณ น้ ำพริกข่ำโบรำณ พวกกุญแจแฮนด์เมด ตุงโคม ลูกประคบสมุนไพร และชุดเงี้ยว (ชุดชนเผ่ำ) 

  3) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนตลำดชุมชนปิ่นฟ้ำฟำร์ม หรือ “ปิ่นฟ้ำฟำร์ม” ต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 
  3.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้ำนเรียนรู้กำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงและวิถีเกษตรแบบผสมผสำน ทั้งปลูกข้ำว             

ปลูกผัก เลี้ยงปลำ และปศุสัตว์ มีร้ำนอำหำรเปิดให้บริกำรตลอดทั้งวัน นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมสันทนำกำร เช่น ปั่นเรือถีบ เดินชมฟำร์ม ป้อนอำหำรสัตว์ ชมวิวทิวทัศน์ 
บนหอคอย โดยในวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีกิจกรรมส ำหรับเด็ก ๆ อำทิ กำรท ำไข่เค็ม กำรให้อำหำรไก่ กำรปั้นดิน กำรปลูกผัก สไลเดอร์ โคลน เป็นต้น รวมไปถึงตลำดนัด
ชุมชนปิ่นฟ้ำฟำร์มที่ชำวบ้ำนและเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ในพ้ืนที่ใกล้เคียงจะน ำผลผลิตทำงกำรเกษตร สินค้ำแปรรูป อุปกรณ์กำรเกษตร 
ต้นไม้ และสัตว์เลี้ยง มำจ ำหน่ำยให้กับนักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นกำรท่องเที่ยวทั้ งลักษณะกำรท่องเที่ยวแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว และ
ประชำชนทั่วไป รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ ที่สำมำรถเข้ำมำท่องเที่ยวได้ฟรีแบบไม่มีค่ำบริกำรและปิดท ำกำรทุกวันพุธ  

  3.2) ด้ำนกำรตลำด กลุ่มร่วมกับชุมชน และเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) น ำสินค้ำมำวำงจ ำหน่ำยให้กับ
นักท่องเที่ยว โดยท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “ปิ่นฟ้ำฟำร์มปทุมธำนี-ลำดหลุมแก้ว” สำมำรถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 1,5000 รำย โดยในปีที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 136,850 รำย สิ่งที่เป็นที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ ฟำร์มเกษตรผสมผสำน
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ที่ครบวงจร เน้นควำมเป็นธรรมชำติ ร่มรื่น ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถมำที่เดียวแล้วท ำได้ครบทุกกิจกรรม ทั้งด้ำนกำรเกษตร กำรพักผ่อน และกำรท่องเที่ยว จึงถือได้ว่ำเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เหมำะสมกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย 

    3.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 4,788,000 บำทต่อปี จำกกำร
จ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตร สินค้ำแปรรูป อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และกำรให้บริกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม กำรถีบเรือ 
กำรให้อำหำรสัตว์ และกิจกรรมสำธิตต่ำง ๆ เป็นต้น  

  4) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงำนสืบสำนภูมิปัญญำนำชุมเห็ด หรือ “ชุมชนบ้ำนล ำขนุน” ต ำบลนำชุมเห็ด อ ำเภอย่ำนตำขำว 
จังหวัดตรัง 

  4.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มีกำรเชื่อมโยงกิจกรรมกำรเกษตรภำยในชุมชน และจัดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวตำมเส้นทำงท่องเที่ยว
ชุมชน อำทิ “หลำดต้นน้ ำล ำขนุน” ตลำดนัดชุมชนที่เป็นแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรและของที่ระลึกประจ ำท้องถิ่นที่เปิดท ำกำรเฉพำะวันเสำร์และอำทิตย์       
ชมสวนเกษตรผสมผสำนและร่วมท ำกิจกรรมในแปลง ได้แก่ กำรตอนก่ิงมะนำวพันธุ์ศรีทองค ำ กำรหุงข้ำวด้วยเตำประหยัดพลังงำน กำรเลี้ยงผึ้งโพรง  น้ ำท ำน้ ำมันมะพร้ำว
สกัดเย็น กำรปลูกผักปลอดสำรและผลไม้ตำมฤดูกำล กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ  กำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ กำรจักสำน กำรประดิษฐ์พัดลมกังหันไม้ไผ่ และหิ้งพระไม้ขนุน ณ ศูนย์
กำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ชมศิลปวัฒนธรรมท่องถิ่น โดยคณะมโนรำห์อุ้ม และชมมโหรำห์โกลนหนึ่งเดียวของตรัง ชมกำรแกะหนังตะลุง ชมและชิมฝีมือกำรท ำ
ขนมพ้ืนบ้ำน ณ หน ำหนุนครอบครัวกระท่อมแห่งควำมอร่อย นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือคำยัคผ่ำนล ำคลอง 5 สำย สัมผัสธรรมชำติและวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง และ
บริกำรที่พักที่ล ำขนุนโฮมสเตย์ โดยลักษณะกำรท่องเที่ยวมีทั้งแบบไป – กลับ และแบบพักแรม เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว และหมู่คณะ ผ่ำนกำรโทรจอง        
เพ่ือนัดหมำยล่วงหน้ำ โดยทริป 1 วัน มีค่ำบริกำร 850 – 1,750 บำทต่อรำย และทริป 2 วัน 1 คืน มีค่ำบริกำร 1,125 – 2,070 บำทต่อรำย ทั้งนี้อัตรำค่ำบริกำรขึ้นอยู่
กับจ ำนวนนักท่องเที่ยวและโปรแกรมกำรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องกำรซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสภำพอำกำศ 

  4.2) ด้ำนกำรตลำด กลุ่มมีกำรจัดท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ เว็บไซต์ “http://nachumhet.go.th 
และ Facebook “บ้ำนล ำขนุน ต ำบลนำชุมเห็ด” สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 200 รำย โดยในปีที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 2,000 รำย           
สิ่งที่เป็นที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติ ดังค ำขวัญที่ว่ำ “ศิลปะหนังลุง 
มโนรำห์ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงน้ ำตกสำยรุ้ง สนุกกับคำยัคห้ำล ำคลอง” 

  4.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 2,000,250 บำทต่อปี        
จำกกิจกรรมล่องเรือคำยัค บริกำรที่พักโฮมสเตย์ และกำรจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ หลำดต้นน้ ำล ำขนุน เช่น มะนำวศรีทองด ำ น้ ำผึ้งโพรง อำหำร เครื่องดื่ม           
สินค้ำแปรรูป และสินค้ำที่ระลึกของชุมชน อำทิ หนังตะลุงแกะสลัก ไม้กวำดดอกหญ้ำ งำนจักสำน พัดลมกังหันไม้ไผ่ (ลูกหวือ) และหิ้งพระไม้ขนุน เป็นต้น 
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  5) ประเด็นที่พบ  
  5.1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมำศบ้ำนตำติด กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

โดยเฉพำะนอกฤดูกำรผลิต ท ำให้บำงครั้งนักท่องเที่ยวรู้สึกผิดหวังเมื่อมำท่องเที่ยวแล้วไม่มีดอกไม้ นอกจำกนี้กลุ่มยังประสบปัญหำภัยธรรมชำติ และสภำพอำกำศ
แปรปรวน ซ่ึงท ำให้ดอกไม้ไม่ออกดอกตำมท่ีฤดูกำล หรือบำงส่วนได้รับควำมเสียหำย 

  5.2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มบ้ำนพักโฮมสเตย์บ้ำนเมำะหลวง มีกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวน้อย และกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยว       
ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจำกเกษตรกรและชำวบ้ำนส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงนอกภำคเกษตร และท ำงำนบริษัทเอกชน ท ำให้กำรรวมกลุ่มหรือนัดหมำยค่อนข้ำงยำก โดยจะมีกำร
รวมกลุ่มเฉพำะกิจกรรมหรืองำนที่ส ำคัญ เช่น งำนวิ่งแม่เมำะ เทศกำลท่องเที่ยวแม่เมำะ งำน OTOP และช่วงฤดูหนำว เป็นต้น เพรำะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำร
จ ำนวนมำก 

  5.3) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนตลำดชุมชนปิ่นฟ้ำฟำร์ม พ้ืนที่ท่องเที่ยวมีบรรยำกำศร่มรื่นและมีกิจกรรมกำรเกษตรที่หลำกหลำย โดยเฉพำะตลำด
ชุมชน ที่เป็นแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร ชุมชน และเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวประสบปัญหำเรื่อง
มูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นรบกวนนักท่องเที่ยว เนื่องจำกอยู่ใกล้พ้ืนที่บริกำร ร้ำนอำหำร และตลำดชุมชน ซึ่งเกิดจำกกำรจัดพ้ืนที่ฐำนกำรเรียนรู้ที่ยังไม่เหมำะสม นอกจำกนี้กลุ่มยังมี          
ควำมกังวลเรื่องโรคระบำดทั้งจำกคนและสัตว์ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

  5.4) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงำนสืบสำนภูมิปัญญำนำชุมเห็ด ขำดควำมช ำนำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท ำบัญชี กำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำย และกำรประชำสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง และประสบปัญหำภัยธรรมชำติ โดยช่วงฤดูฝนจะมีน้ ำมำกจนท่วม ช่วงต้นปีจะมีลมแรง ท ำให้ไม้ผลและไม้ยืนต้นหักโค่น
เสียหำย ซึ่งกระทบต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว 

  6) ข้อเสนอแนะ  
  6.1) ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง เช่น สร้ำงเครือข่ำยกับบริษัททัวร์ หรือสถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น และเพ่ิมกำร

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ทั้งภำพรวม ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือให้เข้ำถึงนักท่องเที่ยวและประชำชนทั่วไปได้อย่ำงแพร่หลำย       
และรวดเร็วมำกขึ้นอีกท้ังเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร  

  6.2) กรมส่งเสริมกำรเกษตร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท ำจุดเช็คอิน ป้ำยแหล่งท่องเที่ยว และป้ำยบอกทำง รวมทั้งหำแนวทำงร่วมกับกลุ่มในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้สำมำรถ
บริกำรท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยให้ควำมรู้เพ่ิมเติมในด้ำนที่กลุ่มยังขำดหรือยังไม่ช ำนำญ เพ่ือให้กลุ่มสำมำรถบริหำรจัดกำรกิจกรรมกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น และมีกำรติดตำมและให้ค ำแนะน ำเป็นระยะ 
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 2.16.8 ผลกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 2561 จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 272 รำย ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง จ ำนวน 15 รำย ผู้น ำกลุ่มแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 22 รำย สมำชิกกลุ่มแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 88 รำย และประชำชนทั่วไปที่มำท่องเที่ยวในพ้ืนที่โครงกำร 
147 รำย ในพ้ืนที่ตัวอย่ำง 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล ำปำง แพร่ อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชลบุรี ตรำด นครปฐม รำชบุรี ปทุมธำนี นนทบุรี ชุมพร 
พังงำ และตรัง สรุปผลได้ดังนี้ 

  1) ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 มีแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรได้รับกำรสนับสนุน 72 แห่ง ในพ้ืนที่ 49 จังหวัด ซึ่งในปี 2562 มีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำรเฉลี่ยแห่งละ 8,776 รำยต่อปี 

  2) ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจชุมชน 
  2.1) กำรต่อยอดและพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ร้อยละ 77.27 มีกำรต่อยอด และพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์เดิม 

โดยร้อยละ 70.59 เป็นสินค้ำประเภทอำหำร เช่น แก้วมังกรอบแห้ง ทุเรียนภูเขำไฟกวนและทอด และกล้วยน้ ำว้ำอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็น ต้น ส่วนที่เหลือ       
เป็นสินค้ำประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำรและยำ เครื่องดื่ม และของที่ระลึกและศิลปะประดิษฐ์  

  2.2) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร หลังเข้ำร่วมโครงกำร แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมีรำยได้รวม 14.79 ล้ำนบำทต่อปี จ ำแนกเป็น 
รำยได้จำกกำรบริกำร 6.84 ล้ำนบำท และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ 7.95 ล้ำนบำท ส ำหรับสมำชิกกลุ่มมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงและน ำผลผลิตมำจ ำหน่ำยภำยใน
แหล่งท่องเที่ยวเฉลี่ยรำยละ 66,186 บำทต่อปี 

  2.3) กำรจ้ำงงำนในชุมชน แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.45 มีกำรจ้ำงงำนในชุมชน ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.55 ไม่มีกำรจ้ำงงำน
ในชุมชน แต่ใช้แรงงำนที่เป็นสมำชิกร่วมกันท ำ และจ่ำยเป็นเงินปันผลแทน 

  3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
  3.1) ด้ำนกำรสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ในกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวจะสนับสนุนให้เฉพำะ 

ปีแรกของกำรเข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือไปต่อยอดกิจกรรมเดิม ส่วนกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ เกษตรกรต้องกำรองค์ควำมรู้ในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ กำรตลำดแบบออนไลน์ 
กำรท ำบัญชีต้นทุนกำรผลิต กำรค้ำปลีกและค้ำส่งกับห้ำงสรรพสินค้ำ กำรปรับปรุงต่อยอดสินค้ำและผลิตภัณฑ์ให้มีควำมน่ำสนใจ พัฒนำรูปแบบ เพ่ิมกิจกรรม              
กำรให้บริกำรของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรจัดท ำสื่อวีดีโอ Infographic และคอนเทนต์กำรท่องเที่ยว ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องหำแนวทำงกำรสนับสนุน 
จัดล ำดับควำมจ ำเป็นและควำมเข้มแข็งของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีควำมเข้มแข็งแล้ว เน้นกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ พัฒนำต่อยอด และให้กลุ่มมีส่วนร่วมในลักษณะ 
จ่ำยสมทบในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องทันกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และควำมพร้อมของผู้เข้ำอบรม 
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  3.2) ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว สมำชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ขำดควำมช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพำะ  
กำรประชำสัมพันธ์แบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เยำวชนรุ่นใหม่ในชุมชนมีส่วนร่วมค่อนข้ำงน้อย นอกจำกนี้ บำงแห่งประสบปัญหำภัยธรรมชำติ ผลผลิตไม่ออกตำมฤดูกำล 
กำรระบำดของโรคระบำดจำกคนและสัตว์ และควำมไม่พร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ส่งผลกระทบต่อกำรท ำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว และจ ำนวนนักท่ องเที่ยวที่ลดลง 
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เห็นควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยำวชนรุ่นใหม่ในชุมชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  
   (2) กำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลังสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 

ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ และภำคประชำชนในพ้ืนที่ ควรเข้ำมำมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ในมำตรกำรรองรับผลกระทบกำรระบำดของ COVID - 19 เช่น มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทย มำตรกำรเยียวยำ  
จำกสภำวะวิกฤต และมำตรกำรกระตุ้นกำรเดินทำงท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูกำรท่องเที่ยว เพ่ือช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนให้พลิกฟ้ืนและยั่งยืนต่อไป รวมทั้งเชื่ อมโยงเครือข่ำย 
กำรท่องเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยว หน่วยงำนรำชกำร และสถำบันกำรศึกษำ 

 

2.17 โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือจ ำหน่ำยผ้ำไหมภำยใต้โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
200,000 เมตร กระตุ้นอุปทำนให้เกิดควำมต้องกำรซื้อผ้ำไหมเพ่ิมมำกข้ึน จัดจ ำหน่ำยผ้ำไหมให้ผู้บริโภคเข้ำถึงผู้ผลิตและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน เป้ำหมำย
ด ำเนินกำร คือ ประชำชนทั่วไปที่เข้ำร่วมงำน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้ำไหมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภำค กลุ่มผู้ประกอบกำร
ผ้ำไหม กลุ่มผู้ใช้ผ้ำไหม 

2.17.1 ผลกำรด ำเนินงำน กำรออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้ำไหมจำกดีไซน์เนอร์ทั่วโลก จ ำนวน 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 175.00 ของเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ        
40 ชุด กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรตลำด : กำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้ภำยใต้แนวคิด (Theme) "มหกรรมผ้ำไหมไทยจำกชุมชน สู่สำกล" พิธี เปิดงำนและ
แถลงข่ำวกำรจัดงำนจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงำนกำรตัดเย็บผ้ำไหมจำกดีไซน์เนอร์ จัดไปจ ำนวน 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย กำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำย
ผ้ำไหมและผลิตภัณฑ์จำกหม่อนไหม จ ำนวน 50 ร้ำน ครบตำมเป้ำหมำย และกำรจัดแสดงสินค้ำ จ ำนวน 1 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย ส่วนมูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำหม่อนไหม 
เป้ำหมำยจ ำนวน 8.0000 ล้ำนบำท ยังไม่ได้มีกำรจ ำหน่ำย 

2.17.2) งบประมำณ 5.0000 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยไป 0.7403 ล้ำนบำท (ร้อยละ 14.81) 
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2.18 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  กรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมควำมสำมำรถและโอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำร
อย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำยเพ่ือเป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตร 
โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ ให้แก่เกษตรกร ประชำชน นักเรียน และนักศึกษำที่อยู่ในพื้นที่ และขยำยผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอ ำเภออ่ืน ๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภำคเหนือ งบประมำณ  1.7803 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.7778 ล้ำนบำท (ร้อยละ 99.86) ผลกำรด ำเนินงำนทุกหน่วยงำน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด รำยละเอียดดังนี้ 

1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่เกษตรกร โดยด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 100 รำย พร้อมจัดท ำแปลง
เรียนรู้ส ำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 รำย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกพืช 30 รำย กำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 2 กลุ่ม กำรส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดภัย          
จำกสำรพิษ โดยกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้หลักสูตรกำรผลิตผักปลอดภัย 40 รำย ส่งเสริมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP 40 แปลง พัฒนำบรรจุภัณฑ์
และบริหำรจัดกำรตลำดผักปลอดภัยจำกสำรพิษ 2 กลุ่ม กำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว โดยกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้หลักสูตรกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย 
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว 40 รำย กำรแปรรูป พัฒนำบรรจุภัณฑ์เละบริหำรจัดกำรข้ำว 1 กลุ่ม สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และ
ติดตำมกำรจัดท ำบัญชี 110 รำย แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนสหกรณ์           
1 ครั้ง 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

2) กำรจัดท ำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสำธิต ด ำเนินกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด/กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ/กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 
รวม 90 ไร่ กำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกพืชผัก/ไม้ผล/ข้ำว รวม 22 ไร่ กำรดูแลรักษำพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำที่ดิน 1 โครงกำร โครงกำรท่องเที่ยว
เกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงกำร สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว จัดท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง แปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้กำรผลิตพืช 8 ไร่  
แปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษ 2 ไร่ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ 1 ไร่  จัดท ำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย 1 ไร่ และจัดท ำแปลงเรียนรู้
เผยแพร่ควำมรู้กำรผลิตข้ำวและสำธิตกำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 5 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
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3) กำรอ ำนวยกำรโครงกำร โดยกำรสนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรฯ ในพ้ืนที่โครงกำรฯ 12 ครั้ง สนับสนุน         
กำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรและพ้ืนที่ขยำยผล 4 ครั้ง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนให้กองประสำนงำน
โครงกำรพระรำชด ำริส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 ครั้ง สนับสนุนวัสดุกำรเกษตรบ ำรุงแปลงหม่อน 2 ไร่ จัดท ำป้ำยจุดเรียนรู้แปลงหม่อน 1 จุด จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 5,000 แผ่น และจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 60 เล่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

4) ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร ปี 2562 ภำยใต้ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำร
สัมภำษณ ์เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรม สรุปได้ ดังนี้ 

4.1) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรับจ่ำยภำยในครัวเรือน ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 110 รำย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถบริหำรรำยรับ รำยจ่ำยภำยใน
ครัวเรือนได้  ผู้เข้ำอบรมจะได้รับสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนรำยละ 1 เล่ม ภำยหลังกำรอบรมจะมีกำรเข้ำติดตำมเพ่ือก ำกับและให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติมในกรณี ที่เกษตรกร          
ไม่สำมำรถท ำบัญชีได้ 

4.2) กิจกรรมภำยใต้กำรด ำเนินกำรของศูนย์วิจัยข้ำว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
 (1) หลักสูตรถ่ำยทอดเทคโนโลยี อบรมหลักสูตรกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้ำว และกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัด มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม  

จ ำนวน 50 รำย เมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรม เกษตรกรจะได้รับวิทยุจ ำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เกี่ยวกับข้ำวและกำรท ำเกษตร โดยเจ้ำหน้ำที่         
จำกศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่จะมีกำรให้ควำมรู้และกระจำยข่ำวสำรผ่ำนทำงคลื่นวิทยุกระจำยเสียง ทุกวันอังคำรที่ 2 และ 4 ของเดือน  

 (2) กำรจัดจุดเรียนรู้และแปลงสำธิตภำยในศูนย์ฯ มีกำรจัดแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย โดยด ำเนินกำรร่วมกับ 
กรมพัฒนำที่ดิน และแปลงเรียนรู้กำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบฯ เพื่อสำธิตกำรปลูกปอเทืองหลังนำ เพ่ือเป็นพืชปุ๋ยสด ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรในกำรมำศึกษำ
หำควำมรู้ และบุคคลทั่วไปที่เข้ำมำท่องเที่ยวชมดอกปอเทืองอีกด้วย 

4.3) กิจกรรมสำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดิน ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำที่ดิน เพ่ือกำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรปลูกไม้ผล มีเกษตรกรเข้ำร่วม 5 รำย พ้ืนที่ 10 ไร่ พืชผักมีเกษตรกร
เข้ำร่วม 4 รำย พ้ืนที่ 5 ไร่ และปลูกข้ำว มีเกษตรกรเข้ำร่วม 4 รำย พ้ืนที่ 7 ไร่ 
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จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรม ทั้ง 3 กิจกรรม พบว่ำ 
 (1) กำรใช้บริกำรศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ เกษตรกรที่เข้ำร่วม

โครงกำรร้อยละ 77.17 เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกศูนย์ ร้อยละ 63.31 ขอรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 50.33 มำศึกษำ ดูงำนที่จุดเรีย นรู้และแปลงสำธิต
ภำยในศูนย์ฯ และร้อยละ 19.05 เข้ำมำท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจภำยในศูนย์ 

 (2) กำรเข้ำรับอบรมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกหน่วยงำยภำยในศูนย์ พบว่ำ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 67.06 ได้เข้ำรับ       
กำรอบรมด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ร้อยละ 61.11 เข้ำรับกำรอบรมด้ำนพืช ร้อยละ 39.31 เข้ำรับกำรอบรมด้ำนสัต ว์ ร้อยละ 33.33 เข้ำรับกำรอบรมด้ำนอ่ืน ๆ เช่น         
กำรท ำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอำชีพ และร้อยละ 26.20 เข้ำรับกำรอบรมด้ำนประมง 

 (3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ  45.94 ได้รับปัจจัยเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
ที่ดิน เช่น น้ ำหมัก สำรพด. ร้อยละ 26.33 ได้รับปัจจัยกำรผลิตด้ำนพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 15.51 ได้รับพันธุ์สัตว์ ร้อยละ 8.68 ได้ รับพันธุ์ปลำ และร้อยละ 
66.67 ได้รับแจกปัจจัยกำรผลิตอื่น ๆ เช่น สมุดบัญชีครัวเรือน 

 (4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในภำพรวมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรในระดับมำกท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.39 
ทั้งในด้ำนกำรฝึกอบรม ควำมพึงพอใจต่อจุดเรียนรู้และแปลงสำธิตภำยในศูนย์ ควำมพึงพอใจต่อศูนย์ฯในกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ และค วำมพึงพอใจ
ต่อกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  

 (5) เกษตรกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของหลักสูตรที่เคยเข้ำรับอบรมอยู่ในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.87 
 (6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน ไปใช้ประโยชน์ ในภำพรวมพบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์       

ในระดับมำกท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.30 
 (7) เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.39 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้อ่ืน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับคนในครอบครัว 

เพ่ือนบ้ำน และคนในชุมชน 
 (8) กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปฏิบัติจริง และ           

เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
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(8.1) เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรกำรสอนแนะน ำกำรท ำบัญชีร้อยละ 41.18 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพ  
ด้ำนกำรเกษตร โดยเกษตรกรที่มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ ร้อยละ 57.14 ได้ลดกำรใช้สำรเคมีลง ร้อยละ 28.57 เปลี่ยนเป็นกำรท ำเกษตรอินทรีย์ และให้ควำมส ำคัญ  
กับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์/กำรปลูกพืชให้ดีขึ้น ส ำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรนั้น เนื่องมำจำกส่วนใหญ่        
ได้มีกำรเปลี่ยนจำกกำรท ำเกษตรไปประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไปหรืออำชีพอ่ืน ๆ 

(8.2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมหลักสูตรสำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพร้อยละ 66.67 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบ
อำชีพด้ำนกำรเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 ลดกำรใช้สำรเคมีลง และให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรปลูกพืชให้ดีขึ้น ส่วนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ที่เหลือร้อยละ 33.33 อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 

(8.3) เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวร้อยละ 85.71 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบ
อำชีพด้ำนกำรเกษตร โดยร้อยละ 83.33 ลดกำรใช้สำรเคมีลง ร้อยละ 50.00 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์/กำรปลูกพืชให้ดีขึ้น และร้อยละ 
33.33 มีกำรเปลี่ยนมำใช้ปุ๋ยสั่งตัด ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรหำซื้อแม่ปุ๋ยเพ่ือผสมปุ๋ยสั่งตัด  

 (9) ประโยชน์ที่เกษตรกรไดร้ับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ  
(9.1) เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรกำรสอนแนะน ำกำรท ำบัญชีร้อยละ 76.92 สำมำรถจัดกำรบริหำรรำยรับ - รำยจ่ำยภำยใน

ครัวเรือนได้ และเกษตรกรร้อยละ 69.23 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน  
(9.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรสำธิตกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพทุกรำยได้พัฒนำดินให้มีคุณภำพดีขึ้น เกษตรร้อยละ 

66.67 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน และร้อยละ 33.33 สำมำรถลดต้นทุนลงได้ จำกกำรผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง 
(9.3) เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวทุกรำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร

เพ่ิมข้ึน และผู้เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 71.43 ได้พัฒนำดินให้มีคุณภำพดีข้ึน 
4.4) ประเด็นที่พบ 

 (1) เจ้ำหน้ำที่มีจ ำนวนไม่เพียงพอ บำงหน่วยงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำภำยในศูนย์ฯ เมื่อมีผู้เยี่ยมชมโดยไม่ได้นัดหมำยล่วงหน้ำ จะไม่มี
เจ้ำหน้ำที่คอยให้บริกำร จึงท ำให้ผู้เยี่ยมชมไม่ได้รับควำมรู้อย่ำงเต็มที่ 

 (2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ไม่สำมำรถจ ำควำมรู้จำกกำรอบรมได้ ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำ
เกษตรน้อย อีกท้ังบำงส่วนไม่สำมำรถอ่ำนและเขียนหนังสือได้ ท ำให้หลังกำรอบรมไม่ได้มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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2.18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรและพัฒนำ ศึกษำทดลองกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพ้ืนที่สูง สำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ ควำมรู้ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่สูง ยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำ ชน 
รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และพัฒนำกำรท่องเที่ยวสืบสำนตำมรอยพระบำ ท เพ่ือกำรเรียนรู้         
สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน  เป้ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ มีพ้ืนที่ 5 ,438 ไร่ 1 งำน 42 ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ
แม่สะงำ ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลห้วยผำ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผล 
ตำมแนวกว้ำง มุ่งเน้นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริไปสู่พ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ ำเภอ งบประมำณ 4.2980 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 4.2596 ล้ำนบำท (ร้อยละ 99.11) ผลกำรด ำเนินงำนทุกหน่วยงำน สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด รำยละเอียดดังนี้  

1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู ่เกษตรกร และส่งเสริมพัฒนำอำชีพ โดยกำรฝึกอบรมเกษตรกร ด้ำนปศุสัตว์ 20 รำย ด้ำนเทคโนโลยีกำรปลูกพืช        
60 รำย อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 50 รำย พร้อมจัดท ำแปลงเรียนรู้ส ำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 รำย ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว           
200 รำย แนะน ำกำรจัดท ำบัญชีก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี รวม 100 รำย แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และ         
วิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง กำรจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนสหกรณ์ 1 ครั้ง 30 รำย ส่งเสริมพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย 
ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 รำย จ ำนวน 200 ตัว จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ครบตำมเป้ำหมำย 

2) กำรจัดท ำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสำธิต โดยกำรดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น 3 ไร่ 
และแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง 2 ไร่ กำรสำธิตกำรเลี้ยงแพะ - แกะ พ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 30 ไร่ กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ/         
ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ รวม 60 ไร่ กำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 30 ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 โครงกำร จัดท ำแปลงเรียนรู้         
ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพันธุ์ข้ำวนำที่สูง 4 ไร่ ด้ำนกำรผลิตและกำรทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ที่สูง 4 ไร่ ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว 4 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และจัดท ำ
แปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 32.50 ไร่ (เป้ำหมำย 31 ไร่) 

3) กำรอ ำนวยกำรโครงกำร โดยกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำนขยำยผลภำยใต้ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูง       
ปำงตองตำมพระรำชด ำริ ประสำนคณะท ำงำนและผู้น ำหมู่บ้ำนของศูนย์บริกำรฯ เพ่ือชี้แจงกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรม 1 ครั้ง  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนขยำยผล 1 ครั้ง จัดท ำเอกสำรข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกิจกรรม  1 ครั้ง วิเครำะห์ผล และสรุปข้อมูลกำรจัดเวที 1 ครั้ง ด ำเนินงำน/ติดตำมผล        
กำรด ำเนินงำนของโครงกำร 2 ครั้ง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนต่อกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ 12 ครั้ง สนับสนุนวัสดุกำรเกษตรบ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 
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(ขยำยผลในโรงเรียน) 3 ไร่ ค่ำวัสดุในกำรผลิตพันธุ์หม่อน (ดิน แกลบดิบ แกลบด ำ ถุงด ำ) 1,000 ต้น และจัดท ำโปสเตอร์องค์ควำมรู้ด้ำนหม่อนไหม 1 ป้ำย ครบตำม
เป้ำหมำย  

4) ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร ปี 2562 ภำยใต้ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำรสัมภำษณ์ 
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสุตรต่ำง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

4.1) กิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ด ำเนินกำรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีเกษตรกรเข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 63 รำย ในพ้ืนที่ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรผลิตพืชอินทรีย์ เพ่ือ สร้ำง       
ควำมตระหนักให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้กำรผลิตพืชที่ปลอดภัย และกำรผลิตพืชที่ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว 
พบว่ำ 

 (1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 77.78 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ ส่วนที่
เหลือร้อยละ 22.22 ยังไม่เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำร โดยเกษตรกรที่เข้ำเยี่ยมชมร้อยละ 66.67 เข้ำมำภำยในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ รองลงมำร้อยละ 22.22 เพื่อเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และร้อยละ 11.11 เพื่อร่วมประชุม 

 (2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรอบรม/ฝึกอำชีพ จำกหน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินงำนภำยในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง
ฯ โดยเกษตรกรตัวอย่ำงทุกรำยได้รับกำรอบรมด้ำนพืช เรื่องกำรขยำยพันธุ์พืช กำรปลูกพืชผัก กำรผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ กำรปลูกข้ำว รองลงมำร้อยละ 77.78                
อบรมด้ำนพัฒนำที่ดิน เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ และร้อยละ 11.11 อบรมเรื่อง กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง นอกจำกนี้
เกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมโครงกำร จะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้วย เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ถังหมัก 
และกำกน้ ำตำล ซึ่งเกษตรกรทั้งหมด มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสมและคุณภำพดี 

 (3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรมีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และระดับมำก 
 ในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 11.11 ส่วนที่เหลือร้อยละ 77.78 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรทั้งหมด 
มีควำมพึงพอใจระดับมำก ด้ำนกำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ส่วนที่เหลือร้ อยละ 40.00 มีควำมพึงพอใจ  
ระดับปำนกลำง และด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 

 (4) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมที่ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 70.59 มีควำมเข้ำใจ 
ต่อเนื้อหำระดับปำนกลำง และร้อยละ 29.41 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับมำก 

 (5) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 64.71 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง 
รองลงมำร้อยละ 23.53 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก และระดับมำกที่สุด น้อยที่สุด ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 5.88 
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 (6) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 77.78 น ำควำมรู้ 

ไปปรับเปลี่ยนกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ร้อยละ 85.71 ได้ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร รองลงมำร้อยละ 42.86 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง
รูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์กำรปลูกพืชให้ดีขึ้น ร้อยละ 28.57 ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภำพดีขึ้น และร้อยละ 14.29 ปรับเปลี่ยนกำรท ำ
กำรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสำน และร้อยละ 22.22 ไม่ได้ปรับเปลี่ยน 

 (7) กำรขยำยผลควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 66.67 ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เช่น กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  
กำรก ำจัดแมลงด้วยสำรสมุนไพร กำรใช้ปุ๋ยหมักชีวภำพ น้ ำหมักชีวภำพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจำกเพ่ือนบ้ำนไปอบรม 
พร้อมกัน และเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ข้ำงเคียงก็ต่ำงคนต่ำงท ำแปลงเกษตรของตนเอง ไม่ได้ปรึกษำซ่ึงกันและกัน 

 (8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร  
เพ่ิมมำกข้ึน ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 23.08 ครัวเรือนได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพ่ิมขึ้น มีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตร และสำรพิษในร่ำงกำยลดลงจำกกำรลดใช้สำรเคมี ในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 11.11 

4.2) โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี 
ด ำเนินกำรโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) กรมส่งเสริมกำรเกษตร หลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง            
มีเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 50 รำย เป็นเกษตรกรหมู่ที่ 4 บ้ำนนำป่ำแปก หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยขำน ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ซึ่งเกษตรกร          
จะได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หลักกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักกำรท ำกำรเกษตรโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
ได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยำว แตงกวำ ผักชี มะเขือ ผักบุ้ง ฯลฯ ส่วนกำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/
ปุ๋ยพืชสดเพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี มีเกษตรเข้ำร่วมโครงกำร 2 กลุ่ม จ ำนวน 50 รำย เป็นเกษตรกรหมู่ที่ 9 บ้ำนยอด หมู่ที่ 8 บ้ำนทบศอก ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะได้รับกำรอบรม เรื่องกำรผลิตปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ กำรท ำสำรไล่แมลง และได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในกำรน ำควำมรู้
ไปปฏิบัติ เช่น วัสดุในกำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ กำกน้ ำตำล สำร พด. ถังหมัก ฯลฯ จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรม ทั้ง 2 หลักสูตร พบว่ำ 

 (1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 92.31 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ ส่วนที่
เหลือร้อยละ 7.69 ยังไม่เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำร โดยเกษตรกรที่เข้ำเยี่ยมชม ร้อยละ 76.92 เข้ำมำภำยในศูนย์ฯ เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต  
เรื่องกำรเลี้ยงแกะ กำรปลูกพืชผัก ระบบกำรปลูกพืช กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน รองลงมำร้อยละ 53.85 เพ่ือรับแจกปัจจัยกำรผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้ำว กล้ำไม้ ร้อยละ 38.46 
เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ เช่น กำรปลูกข้ำว กำรผลิตปุ๋ยหมัก และเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  

 



๑-50 
 

 (2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรอบรม/ฝึกอำชีพ จำกหน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินงำนภำยในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.31 เข้ำรับอบรมด้ำนพัฒนำที่ดิน เรื่อง กำรผลิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ เชื้อไตรโคเดอร์ม่ำ กำรเลี้ยงไส้เดื อน รองลงมำร้อยละ 76.92      
อบรมด้ำนพืช เรื่องกำรปลูกพืชผัก กำรปลูกไม้ผลบนพ้ืนที่สูง กำรปลูกพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง และในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 7.69 อบรมด้ำนปศุสัตว์เรื่องกำรเลี้ยงวัว 
สุกร ไก่ไข่ และด้ำนประมง เรื่องกำรเลี้ยงปลำ 

 (3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
(3.1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 69.23 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 23.08 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

และร้อยละ 7.69 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด  
(3.2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 22.22 

มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 11.11 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
(3.3) ด้ำนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจ

ระดับปำนกลำง ส ำหรับคุณภำพปัจจัยกำรผลิตที่แจกให้เกษตรกร เกษตรกรทั้งหมดมีควำมเห็นว่ำมี ปัจจัยกำรผลิตที่แจกคุณภำพดี และช่วงเวลำในกำรแจกปัจจัย                 
มีควำมเหมำะสม 

 (4) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำกำรฝึกอบรม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 65.22 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับมำก รองลงมำ    
ร้อยละ 30.43 เข้ำใจในระดับปำนกลำง และร้อยละ 4.35 เข้ำใจในระดับมำกท่ีสุด 

 (5) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 71.43 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์มำก รองลงมำร้อยละ 14.29 
น ำไปใช้ประโยชน์ปำนกลำง ร้อยละ 9.52 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์มำกที่สุด และร้อยละ 4.76 น ำไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด 

 (6) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 84.62 น ำควำมรู้ 
ไปปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกรร้อยละ 81.82 ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรลดใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร รองลงมำร้อยละ 63.64   ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์
สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 27.27 มีกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสำน และร้อยละ 18.18 ปรับเปลี่ย นกำรท ำกำรเกษตร        
เป็นแบบเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.38 ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนื่องจำกประกอบอำชีพอำชีพค้ำขำยเป็นหลัก 

 (7) กำรขยำยผลควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 61.54 ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่องกำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ 
กำรท ำกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กำรปลูกพืชผัก ส่วนที่เหลือร้อยละ 38.46 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เนื่ องจำกจ ำควำมรู้ที่อบรมได้
บำงส่วน จึงไม่ได้ถ่ำยทอดต่อ 
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 (8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 90.91 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพ         
ด้ำนกำรเกษตร เพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 63.64 ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 36.36 มีรำยได้เพ่ิมขึ้น  และได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพ่ิมขึ้น                     

มีสุขภำพที่ดีจำกกำรลดใช้ สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร ในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 27.27 
4.3) โครงกำรกำรสำธิตใช้ปุ๋ยพืชสด กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ สำธิตกำรปลูกพืชปลอดภัย/ผัก

อินทรีย์ และปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ ด ำเนินกำรโดยสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรม พัฒนำที่ดิน มีกำรด ำเนินงำนอยู่ในพ้ืนที่ของ
ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จัดท ำแปลงสำธิตกำรผลิต กำรใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยพืชสดในฐำนเรียนรู้
กำรพัฒนำที่ดิน เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ำมำศึกษำดูงำน รูปแบบปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ ท ำควำมเข้ำใจจนสำมำรถน ำไปใช้ในพ้ืนที่แปลงเกษตรของตนเอง รวมทั้งกำรไปร่วม
บูรณำกำรโครงกำร กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในกำรฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ และกำรไปสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำร เช่น เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สำรเร่ง พด. 1 พด. 2 ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ 

4.4) ประเด็นที่พบ 
 (1) ฐำนกำรเรียนรู้ภำยในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บำงฐำนกำรเรียนรู้ไม่มีเจ้ำหน้ำที่       

อยู่ประจ ำฐำน ท ำให้เกษตรกรเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ที่ฐำนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำ ไม่ได้รับควำมรู้เท่ำท่ีควร 
 (2) เกษตรที่เข้ำรับกำรรับกำรอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ และไม่ค่อยรู้หนังสือ ท ำให้มีปัญหำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
 (3) กำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร และมีข้อจ ำกัดเรื่องจ ำนวน

สมำชิก ที่จะเข้ำร่วมโครงกำร ควรมีกำรเพ่ิมจ ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำร และมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี เพ่ือให้เห็นผลกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

2.18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริ มสหกรณ์           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ใ นลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต 
ให้บริกำรและพัฒนำ เพ่ือกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิต
ของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในพ้ืนที่ตำมแนวพระรำชด ำริ และพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
สืบสำนตำมรอยยุคลบำทเพ่ือกำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพ่ิมแก่ประชำชน เป้ำหมำย พ้ืนที่หมู่บ้ำน 13 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนห้วยเดื่อ ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ศิลปำชีพฯ) หมู่ 5 บ้ำนท่ำโป่งแดง ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 บ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลผำบ่อง หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง  
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หมู่ 11 บ้ำนม่อนตะแลง ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 บ้ำนทุ่งกองมู ต ำบลปำงหมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย ต ำบลปำงหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง ต ำบลปำงหมู หมู่ 7 บ้ำนสบสอย 
ต ำบลปำงหมู หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ ต ำบลปำงหมู หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ ต ำบลปำงหมู และหมู่ 13 บ้ำนดอยแสง ต ำบลปำงหมู งบประมำณ 2.4067 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
2.3435 ล้ำนบำท (ร้อยละ 97.37) 

1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่เกษตรกร และส่งเสริมพัฒนำอำชีพ ด ำเนินกำรฝึกอบรมเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์ 40 รำย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอม
และแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 50 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้ส ำหรับเกษตรกรต้นแบบ        
5 รำย แนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี รวม 100 รำย แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์และวิธีสหกรณ์  
12 ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนฯ 1 ครั้ง จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งเสริมสหกรณ์ 1 ครั้ง 30 รำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร 10 รำย จ ำนวน 
200 ตัว จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน ส่งเสริมพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแก่เกษตรกร 20 รำย กำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำเพ่ือแจกจ่ำยเกษตรกรและปล่อยสู่  
แหล่งน้ ำเพ่ือกำรขยำยพันธุ์ 1,000,000 ตัว ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย อบรมเกษตรกรด้ำนเทคโนโลยีกำรปลูกพืช 84 รำย 
(เป้ำหมำย 80 รำย) และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรไว้ใช้ปลูก โดยมีเกษตรกรมำลงทะเบียนขอแลกเมล็ดพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 และ กข 21 
จ ำนวน 76 รำย รวม 3,470 กิโลกรัม (เป้ำหมำย 4,000 กิโลกรัม) 

2) กำรจัดท ำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสำธิต  ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่แปลงกุหลำบ และผักไฮโดรโปนิกส์ 1 ไร่           
แปลงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 ไร่ จัดท ำแปลงสำธิต แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 44 ไร่ สำธิตกำรกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 40 ไร่  สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ/
ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ รวม 80 ไร่  สำธิตกำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์และดูแลรักษำพ้ืนที่ 40 ไร่ แปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล่อน 2 โรงเรือน แปลงเรียนรู้กำรผลิตพืช
สมุนไพร แปลงผลิตองุ่น รวม 2 ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 โครงกำร จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 10 ไร่           
จัดแสดงพันธุ์ข้ำว และธัญพืชเมืองหนำว 100 ตัวอย่ำง ปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ือไถกลบบ ำรุงดิน 10 ไร่ และท ำแปลงขยำยผลสู่ชุมชน 6 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

3) กำรอ ำนวยกำรโครงกำร กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำนขยำยผลภำยใต้ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำย     
ตำมพระรำชด ำริ โดยประสำนคณะท ำงำนและผู้น ำหมู่บ้ำนของศูนย์บริกำรฯ เพ่ือชี้แจงกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรม 1 ครั้ง จัดท ำเอกสำรข้อมูลประกอบกำรด ำเนิน
กิจกรรม 1 ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง วิเครำะห์ผล และสรุปข้อมูลกำรจัดเวที 1 ครั้ง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง กำรด ำเนินงำน/
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 2 ครั้ง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ 12 ครั้ง สนับสนุนค่ำวัสดุบ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 
1 ไร่ จัดท ำโปสเตอร์องค์ควำมรู้ด้ำนหม่อนไหม 1 ป้ำย ครบตำมเป้ำหมำย และค่ำบริหำรจัดกำรแปลงหม่อน 3 ครั้ง (เป้ำหมำย 2 ครั้ง) 

4) ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร ปี 2562 ภำยใต้ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำรสัมภำษณ์
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรม สรุปได้ ดังนี้ 
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4.1) กิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ด ำเนินกำรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชำกำรเกษตร มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน 40 รำย ในพ้ืนที่บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรผลิตพืช อินทรีย์ 
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้กำรผลิตพืชที่ปลอดภัย และกำรผลิตพืชที่ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรดังกล่ำว พบว่ำ 

(1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 92.30 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 7.70 ยังไม่เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำร โดยเกษตรกรที่เข้ำเยี่ยมชมร้อยละ 76.92 เข้ำมำภำยในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ รองล งมำร้อยละ 61.54 
เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 46.15 เพื่อเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และร้อยละ 15.38 เพื่อรับแจกปัจจัยกำรผลิต 

(2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.00 เข้ำรับกำรอบรม 
เรื่อง กำรปลูกพืช กำรปลูกไม้ผล กำรผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 10.00 เข้ำรับกำรอบรม เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ กำรท ำสำรชีวภัณฑ์ 

(3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกกำรอบรม/ศึกษำดูงำน เรื่องกำรปลูกพืช กำรปลูกไม้ผล กำรผลิตพืชเกษตรอินทรีย์กำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน จะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ น้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยหมัก เชื้อไตรโคเดอรม์ำ สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 87.50 มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำร
ผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.50 มีควำมคิดเห็นว่ำไม่เหมำะสม เนื่องจำกปัจจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนบำงอย่ำงไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนในเรื่องช่วงเวลำในกำรแจก และคุณภำพของปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีเห็นว่ำเป็นช่วงเวลำกำรแจกเหมำะสม และปัจจัยกำรผลิตมีคุณภำพด ี

(4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 61.54 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
รองลงร้อยละ 30.77 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 7.69 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ส่วนควำมพึงพอใจด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต กำรท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจ และด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจระดับมำก 

(5) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมที่ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 63.64 มีควำมเข้ำใจ
ต่อเนื้อหำระดับมำก รองลงมำร้อยละ 31.82 มีควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 4.54 มีควำมเข้ำใจระดับมำกท่ีสุด  

(6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 47.62 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก รองลงมำ  
ร้อยละ 33.33 น ำไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง ร้อยละ 9.53 น ำไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด และระดับน้อย น้อยที่สุดในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 4.76 

(7) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 92.31 น ำควำมรู้ไป 
ปรับเปลี่ยนกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร และร้อยละ 7.69 ไม่ได้ปรับเปลี่ยน ส ำหรับเรื่องที่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบท ำกำรเกษตรนั้ น ร้อยละ 75.00 
ได้ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร รองลงมำร้อยละ 33.33 ให้ควำมส ำคัญกับพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 25.00 ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์กำรปลูกพืชให้ดีขึ้น กำรปรับเปลี่ยนมำท ำเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 18.18 ปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสำน 
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(8) กำรขยำยผลควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 84.62 ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้ อ่ืนต่อในเรื่องกำรผลิตพืชอินทรีย์ 
กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ น้ ำหมักชีวภำพ กำรลดใช้สำรเคมีในกำรปลูกพืช ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.38 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เนื่องจำกเพ่ือนบ้ำนไดไ้ป
อบรมมำด้วยกัน 

(9) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร      
เพ่ิมมำกขึ้น ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 23.08 สมำชิกในครัวเรือนได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพ่ิมข้ึน และมีควำมรู้ในเลือกซื้ออำหำรบริโภคในอัตรำที่เท่ำกัน 
ร้อยละ 7.69 

 4.2) โครงกำรกำรสำธิตใช้ปุ๋ยพืชสด กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ  กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ กำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ปรับปรุง 
จุดเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำรฯ  และปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ  ด ำเนินกำรโดยสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนำที่ดิน 
มีกำรด ำเนินงำนอยู่ภำยในพ้ืนที่ของศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จัดท ำแปลงสำธิตกำรผลิต กำรใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก 
น้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยพืชสดในฐำนเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดิน เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ำมำศึกษำดูงำน รูปแบบปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ ท ำควำมเข้ำใ จจนสำมำรถน ำไปใช้ในพ้ืนที่
แปลงเกษตรของตนเอง รวมทั้งมีกำรไปร่วมบูรณำกำรโครงกำรกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในกำรฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ และ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่โครงกำร เช่น เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สำรเร่ง พด. ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ 

 4.3) ประเด็นที่พบ 
 (1) ฐำนกำรเรียนรู้ภำยในศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บำงฐำนกำรเรียนรู้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่อยู่

ประจ ำฐำน ท ำให้เกษตรกรที่เข้ำมำศึกษำเรียนรู้ที่ฐำนโดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ไม่ได้รับควำมรู้เท่ำที่ควร และในบำงฐำนเรียนรู้ขำดแคลนโรงเรือน และเครื่องจักรกล
กำรเกษตรในกำรท ำแปลงเรียนรู้ 

 (2) กำรจัดสรรงบประมำณพลำงก่อน ท ำให้มีปัญหำขำดแคลนงบประมำณในกำรท ำกิจกรรมต่อเนื่องในแปลงเรียนรู้ และกำรจ้ำงแรงงำน  
ในกำรดูแลแปลงเรียนรู้ 

 

2.18.4 โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชด ำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต            
เป็นศูนย์บริกำรพัฒนำแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม  ขยำยผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตร     
และอำชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี พ่ึงตนเองได้ พัฒนำเกษตรกรและคุณภำพชีวิตของเกษตรกรให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
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รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสนับสนุน
พัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อ ำเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 407 ,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำเป็น 9 พ้ืนที่ 
106 หมู่บ้ำน 10,154 ครัวเรือน งบประมำณ 2.6376 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.6030 ล้ำนบำท (ร้อยละ 98.69) 

1) กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้สู่เกษตรกร ด ำเนินกำรฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรด้ำนปศุสัตว์ 40 รำย สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำ
กำรจัดท ำบัญชี ติดตำมกำรจัดท ำบัญชี 70 รำย แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 60 ครั้ง จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร       
ด้ำนสหกรณ์  5 ครั้ง 150 รำย พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร/สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต/ติดตำมให้ค ำแนะน ำ 50 รำย           
อบรมเกษตรกรหลักสูตรส่งเสริมกำรปลูกหอมแดงในเขตปฏิรูปที่ดิน 15 รำย หลักสูตรส่งเสริมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกไม้ไผ่ 25 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 35 รำย หลักสูตรกำรสำวเส้นไหมให้ได้คุณภำพ 13 รำย ส่วนพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี จัดท ำเวทีชุมชนด้ำนข้ำว 2 ครั้ง ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องข้ำว  
3 ครั้ง จ ำนวน 50 คน และอบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 25 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

2) กำรผลิตและส่งเสริมพัฒนำอำชีพ ด ำเนินกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 20 ตัน ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 50 รำย ประมงโรงเรียน 
4 แห่ง ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 20 รำย จ ำนวน 200 ตัว กำรส่งเสริมโค กระบือ สู่เกษตรกร 2 กลุ่ม จ ำนวน 200 ตัว และกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพเมล็ดพันธุ์         
ในธนำคำรข้ำว 15 รำยในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี ครบตำมเป้ำหมำย กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพ่ือแจกจ่ำย ขยำยพันธุ์ด ำเนินกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 5,036,000 ตัว  

3) กำรจัดท ำจุดเรียนรู้และกำรสำธิต ด ำเนินกำรจัดท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง แปลงเรียนรู้/แปลงขยำยผลด้ำนข้ำว        
1 แปลง สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด/กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ/กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ รวม 1,170 ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร 
1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย 

  4) กำรอ ำนวยกำรโครงกำร โดยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะท ำงำน 3 ครั้ง จัดท ำแผนบูรณำกำร/แผนปฏิบัติงำน
โครงกำรฯ 2 ครั้ง ร่วมจัดนิทรรศกำรและอบรมโครงกำรฯ 2 ครั้ง และประสำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำรฯ 20 ครั้ง จัดท ำ
สื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 เรื่อง จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำเดือน 1 ครั้ง ในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนจังหวัดสระแก้ว มีกำรพัฒนำ           
แปลงสำธิตกิจกรรมกำรเกษตร 5 ครั้ง จัดท ำองค์ควำมรู้ผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 5 ครั้ง จัดท ำจุดสำธิตด้ำนกำรพัฒนำ 4 ครั้ง และอ ำนวยกำรประชุมและ
ติดตำมงำนโครงกำร 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

5) ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร ปี 2562 ภำยใต้โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี โดยกำร
สัมภำษณ ์เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม สรุปได้ ดังนี้ 



๑-56 
 

5.1) กิจกรรมอบรมหลักสูตรแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ต้นทุนอำชีพ และบัญชีรับจ่ำยภำยในครัวเรือน ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนตรวจบัญชี 
จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 120 รำย ภำยหลังกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะได้รับสมุดบัญชีครัวเรือน และมีกำรก ำกับแนะน ำผู้ที่ท ำบัญชีไม่ได้ จำกกำร
สัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงผู้ผ่ำนกำรอบรม ในปี 2562 พบว่ำ 

 (1) กำรใช้บริกำรโครงกำรพัฒนำที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี พบว่ำ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ร้อยละ 66.67 เข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพภำยในศูนย์ฯ ร้อยละ 55.56 มำขอรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้และแปลงสำธิต  และมำท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ 

 (2) กำรเข้ำรับกำรอบรมองค์ควำมรู้จำกหน่วยงำนภำยในศูนย์ฯ พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยเข้ำรับกำรอบรมเรื่องกำรท ำบัญชี และควำมรู้
ด้ำนพืช เช่น กำรปลูกป่ำ กำรปลูกหม่อนไหม นอกจำกนี้เกษตรกรบำงรำยยังเข้ำรับอบรมเพ่ิมเติม โดยเกษตรกรร้อยละ 77.78 เข้ำอบรมเรื่องกำ รพัฒนำปรับปรุงดิน 
กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมัก และร้อยละ 33.33 เข้ำรับกำรอบรมด้ำนสัตว์และประมง 

 (3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยได้รับแจกสมุดบัญชี รำยละ 1 เล่ม นอกจำกนี้เกษตรกร  
บำงรำยยังเคยได้รับปัจจัยกำรผลิตอ่ืน ๆ โดยเกษตรกรร้อยละ 55.56 ได้รับพันธุ์หม่อน ร้อยละ 55.56 ได้รับแจกน้ ำหมัก ปุ๋ยหมัก และร้อยละ 22.22 ได้รับแจก       
พันธุ์ไก่ไข่ ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรำยเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีปริมำณเพียงพอ และได้รับปัจจัยในช่วงเวลำที่เหมำะสม อีกทั้ง เกษตรกรร้อยละ 88.89 เห็นว่ำปัจจัย     
กำรผลิตที่ได้รับมีคุณภำพดี  

 (4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ด้ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรบัญชีรับจ่ำยภำยในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอำชีพ 
เกษตรกรร้อยละ 87.50 พึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำ ร้อยละ 12.50 พึงพอใจระดับมำก ส่วนควำมพึงพอใจในด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้ หรือแปลงสำธิต 
กำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 

 (5) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมในด้ำนกำรท ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ         
ระดับปำนกลำง คะแนนเฉลี่ย 3.00 ส่วนกำรอบรมด้ำนอื่น ๆ ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง และกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ผู้เช้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกท่ีสุด  

 (6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 44.44 น ำควำมรู้ด้ำนกำรท ำบัญชี        
ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 55.56 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำงถึงน้อยมำก ส่วนควำมรู้ด้ำนพืช สัตว์ ประมง และกำรปรับปรุงดิน 
เกษตรกรส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด  

 (7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 55.56 ถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมให้กับผู้อื่น โดยส่วนใหญ่เป็นกำรถ่ำยทอด 
ควำมรู้ให้กับคนในครอบครัว เช่น ลูก หลำน  
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 (8) กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 77.78 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ       
กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร โดยร้อยละ 57.14 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พืชให้ดีขึ้น ลดกำรใช้สำรเคมีลง และเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์  

 (9) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 25.00 
สำมำรถจัดกำรบริหำรรำยรับ - รำยจ่ำยภำยในครัวเรือนได้  

5.2) กิจกรรมอบรมหลักสูตรไหมหัตถกรรม 5 วัน ด ำเนินกำรโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว ครอบคลุมกำรปลูก 
หม่อนไหม กำรเลี้ยงไหม และกำรแปรรูปหม่อนไหม เช่น กำรท ำชำใบหม่อน ภำยหลังกำรอบรม ได้มีกำรสนับสนุนพันธุ์หม่อนไหมแก่เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบร ม และ      
มีกำรสนับสนุนวัสดุสำธิต ได้แก่ กระด้ง กระจ่อ และตะกร้ำ เพ่ือใช้ภำยในกลุ่มหมู่บ้ำน จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรอบรม 
ปีงบประมำณ 2562 พบว่ำ 

(1) กำรใช้บริกำรโครงกำรพัฒนำที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี พบว่ำ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.56 ไม่เคยเข้ำไปเยี่ยมชม ศึกษำดูงำน หรือใช้บริกำรศูนย์ฯ เนื่องจำกที่หน่วยงำนมักจะเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่  และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอำยุไม่สะดวกในกำรเดินทำง รองลงมำร้อยละ 44.44 เข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยในศูนย์ฯ เข้ำมำศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้และแปลงสำธิตภำยในศูนย์ฯ เรื่องกำรเลี้ยงไหม 
และมำขอรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 22.22 เข้ำมำท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

(2) กำรเข้ำรับกำรอบรมองค์ควำมรู้จำกหน่วยงำนภำยในศูนย์ฯ พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยเข้ำรับกำรอบรมด้ำนหม่อนไหม หลักสูตร
ไหมหัตถกรรม นอกจำกนี้เกษตรกรบำงรำยยังเข้ำรับอบรมเพ่ิมเติม โดยเกษตรกรร้อยละ 55.56 เข้ำอบรมเรื่องกำรพัฒนำปรับปรุงดิน และกำรท ำบั ญชี และร้อยละ 
11.11 เข้ำรับกำรอบรมด้ำนสัตว์ เช่น กำรเลี้ยงไก่ 

(3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 77.78 ได้รับปัจจัยกำรผลิตด้ำนพืช ได้แก่ พันธุ์หม่อน 
นอกจำกนี้เกษตรกรบำงรำยยังเคยได้รับปัจจัยกำรผลิตอ่ืน ๆ โดยเกษตรกรร้อยละ 33.33 ได้รับปัจจัยด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงดิน ได้แก่ น้ ำหมั ก ปุ๋ยหมัก และร้อยละ 
55.56 ได้รับสมุดบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรำยเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีปริมำณเหมำะสม มีคุณภำพดี และได้รับปัจจัยในช่วงเวลำที่เหมำะสม 

(4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ในด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 57.14 พึงพอใจระดับมำกที่สุด 
รองลงมำร้อยละ 28.57 พึงพอใจระดับมำก ที่เหลือร้อยละ 14.29 พึงพอใจระดับปำนกลำง ส่วนในด้ำนกำรศึกษำ ดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต กำรเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยว/พักผ่อน และกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 

(5) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนที่โครงกำรพัฒนำที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - 
ปรำจีนบุรี พบว่ำ ในด้ำนพืช หลักสูตรหม่อนไหม เกษตรกรร้อยละ 55.56 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด รองลงร้อยละ 22.22 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำก 
นอกจำกนี้แล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุดในด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ กำรพัฒนำปรับปรุงดิน และด้ำนประมง 
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(6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 55.56 น ำควำมรู้จำกกำรอบรม
หลักสูตรไหมหัตถกรรมไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด นั่นคือ เกษตรกรมีกำรปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเพ่ือเป็นอำชีพเสริม รองลงมำร้อยละ 33.33 น ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ระดับน้อยที่สุด เนื่องจำกเป็นผู้สูงอำยุไม่สำมำรถจ ำควำมรู้จำกหลักสูตรที่อบรมได้ ส ำหรับควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้ำนกำร พัฒนำปรับปรุงดินและด้ำนสัตว์ 
เกษตรกร ส่วนใหญ่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด  

(7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 55.56 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมให้กับผู้อ่ืน โดยส่วนใหญ่        
เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงไหม และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกหม่อนไหม เช่น กำรท ำชำใบหม่อน  

(8) กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 55.56 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชพี
ด้ำนกำรเกษตร โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พันธุ์พืชให้ดีขึ้น และเปลี่ยนเป็นกำรท ำเกษตรอินทรีย์  รองลงมำร้อยละ 60.00       
ลดกำรใช้สำรเคมีลงและให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชให้ดีขึ้น 

(9) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร
เพ่ิมข้ึน นอกจำกนี้ เกษตรกรร้อยละ 50.00 ยังได้บริโภคโปรตีนเพิ่มข้ึนจำกกำรบริโภคตัวไหมที่เลี้ยงไว้ ได้พัฒนำดินให้มีคุณภำพชีวิตดีขึ้นจำกกำรใช้ปุ๋ยหมักน้ ำหมัก และ 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนในทุก ๆ ด้ำน และร้อยละ 33.33 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบอำชีพด้ำนกำรเกษตร  

5.3) กิจกรรมซึ่งด ำเนินกำรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดสระแก้ว กรมประมง ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 
   (1) กำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยำกรประมงในแหล่งน้ ำธรรมชำติ และเพ่ือสร้ำงแหล่งโปรตีนให้แก่

ประชำชนในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำจ ำนวน 5 ,000,000 ตัว ประกอบด้วย 
ปลำนิล ปลำสวำย ปลำตะเพียนขำว ปลำยี่สกเทศ ปลำบ้ำ ปลำกระแห และกบ ครบถ้วนตำมเป้ำหมำย และได้ท ำกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำลงในแหล่งน้ ำพื้นที่โครงกำร 

   (2) จัดท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด ำเนินกำรจัดท ำนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติของโครงกำรฯ และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจด้ำนกำรประมง จ ำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ที่ภำยในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดสระแก้ว ต ำบลหนองตะเคียนบอ น อ ำเภอวัฒนำนคร              
จังหวัดสระแก้ว ให้บริกำรทำงวิชำกำรพร้อมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประมงให้แก่เกษตรกร ผู้มำศึกษำดูงำน 

   (3) กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด ำเนินกำรในเขตพ้ืนหมู่ที่ 6 บ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ ต ำบลหนองตะเคียนบอน 
อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว เป้ำหมำยเกษตรกร 50 รำย เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำให้แก่เกษตรกรไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นรำยได้เสริมแก่
เกษตรกร มีกำรอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร และเกษตรกรจะได้รับปัจจัยกำรผลิตหลังจบกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดิน จะได้รับกำรสนับสนุน
พันธ์ปลำดุก 500 ตัว กิจกรรมส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อซีเมนต์ จะได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ปลำตะเพียน 500 ตัว กิจกรรมส่งเสริมกำรเลี้ยงกบในกระชังและบ่อพลำสติก 
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จะได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์กบ 500 ตัว และแผ่นพลำสติก จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ในปี 2562 
พบว่ำ 

(3.1) กำรใช้บริกำรโครงกำรพัฒนำที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี พบว่ำ เกษตรกร 63.64 มำขอรับ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 36.36 เข้ำมำศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้และแปลงสำธิตภำยในศูนย์ฯ และร้อยละ 27.27 เข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพ และพักผ่อนหย่อนใจ 
อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรร้อยละ 36.36 ไม่เคยเข้ำใช้บริกำรในศูนย์โครงกำรพัฒนำที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว – ปรำจีนบุรี เนื่องจำกเป็นผู้สูงอำยุ       
ไม่สะดวกในกำรเดินทำง และหน่วยงำนเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมอำชีพในพ้ืนที่ เกษตรกรจึงไม่ต้องเดินทำงไปที่ศูนย์ฯ  

(3.2) กำรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ิมเติมองค์ควำมรู้จำกหน่วยงำนภำยในศูนย์ฯ พบว่ำ เกษตรกร 90.90 เข้ำรับกำรอบรมเพ่ิมเติม  
องค์ควำมรู้ด้ำนประมง เช่น กำรเลี้ยงปลำ กำรเลี้ยงกบ นอกจำกนี้ เกษตรกรร้อยละ 18.18 ยังเคยเข้ำรับกำรอบรมด้ำนพืช และด้ำนสัตว์ด้วย  

(3.3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้ำใช้บริกำรภำยในศูนย์ พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยได้รับกำรสนับสนุนปัจจัย  
กำรผลิตด้ำนประมง เช่น พันธุ์ปลำ พันธุ์กบ และแผ่นพลำสติก โดยเกษตรกรแต่ละรำยจะได้รับปัจจัยที่แตกต่ำงกันตำมควำมต้องกำร ส ำหรับควำมคิดเห็นต่อปัจจัยกำรผลิต 
ที่ได้รับนั้น เกษตรกรทุกรำยเห็นว่ำช่วงเวลำที่ได้รับปัจจัยมีควำมเหมำะสม สำมำรถน ำไปใช้ได้ทันที นอกจำกนี้ เกษตรกรร้อยละ 90.90  เห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับ 
มีปริมำณเหมำะสมและมีคุณภำพดี อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรส่วนที่เหลือเห็นว่ำปริมำณท่ีได้รับน้อยเกินไป และคุณภำพไม่ดี เนื่องจำกเลี้ยงแล้วไม่โต 

(3.4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 50.00 พึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 
รองลงมำร้อยละ 33.33 พึงพอใจระดับมำก ด้ำนกำรศึกษำ ดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวพักผ่อน เกษตรกรพึงพอใจระดับมำกที่สุด และ
ด้ำนกำรได้รับปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 63.64 พึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 

(3.5) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนที่โครงกำรพัฒนำที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - 
ปรำจีนบุรี พบว่ำ ด้ำนประมง เกษตรกรร้อยละ 40.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรดูแลสัตว์น้ ำจืดในระดับปำนกลำง รองลงมำร้อยละ 30.00 มีค วำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ระดับมำกท่ีสุด และระดับมำกในสัดส่วนที่เท่ำกัน ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับมำกท่ีสุด โดยสำมำรถใช้สำรชีวภำพในกำรปรับปรุงดินได้  

(3.6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยน ำควำมรู้ทุกด้ำนที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับมำกท่ีสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนประมง เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรเลี้ยงปลำและกบเป็นอำชีพเสริม  

(3.7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 27.27 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้กับผู้อ่ืน เช่น วิธีกำรดูแลรักษำพันธุ์ปลำ กำรแยกขนำดกบ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 72.73 ไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้อ่ืน เนื่องจำก  
ส่วนใหญ่เข้ำรับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้วยกัน และไม่มีเวลำว่ำง เพรำะต้องดูแลบ่อของตัวเอง   



๑-60 
 

(3.8) กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 72.73 มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.00 ให้ควำมส ำคัญกับพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้น รองลงมำร้อยละ 50.00 ให้ควำมส ำคัญ      
กับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น และร้อยละ 12.50 เปลี่ยนจำกกำรท ำเกษตรเชิงเดี่ยวมำเป็นแบบผสมผสำน มีกำรเลี้ยงปลำดุกเป็นรำยได้เสริม 

(3.9) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 81.82 ได้บริโภคโปรตีนเพ่ิมข้ึน จำกกำรบริโภคปลำ
หรือกบที่เลี้ยงไว้ ร้อยละ 63.64 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพิ่มข้ึน และร้อยละ 54.55 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรขำยปลำ กบ ส่วนที่เหลือ       
จำกกำรบริโภค 

5.4) ประเด็นที่พบ 
 (1) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2561 เมื่อมีกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนอ่ืนภำยใน

โครงกำร มักจะประสำนไปยังหน่วยงำนรับผิดชอบเดิม (ส ำนักงำนหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครรำชสีมำ) ท ำให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกี ยรติฯ  
จังหวัดสระแก้ว ได้รับเรื่องล่ำช้ำ 

 (2) ผู้เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ และไม่ได้ประกอบอำชีพเกษตรกร ซึ่งไม่ตรงกับเป้ำหมำย      
ของโครงกำร  
 

2.18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์       
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ ส่งเสริม พัฒนำและ
บริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริไปยังประชำชน ให้สำมำรถน ำไปปรับใช้ในไร่นำของตนเอง
ได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของศูนย์บริกำรตำมแนวพระรำชด ำริให้มีประสิทธิภำพ งบประมำณ 2.0178 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.9603        
ล้ำนบำท 

1) กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ได้แก่ อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 80 ไร่ 100 รำย ถ่ำยทอดควำมรู้           
ด้ำนข้ำว 50 รำย ฝึกอบรมเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์ 12 รำย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร โดยกำรฝึกอบรมเกษตรกร 234 รำย สอน ก ำกับ แนะน ำ และติดตำม
กำรจัดท ำบัญชี 100 รำย และแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์และวิธีกำรสหกรณ์ 12 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
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2) กิจกรรมสำธิต จัดท ำและดูแลแปลงเรียนรู้ ได้แก่ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ 80 ไร่ จัดท ำแปลงเรียนรู้ส ำหรับเกษตรกร
ต้นแบบ 5 รำย จัดท ำฐำนเรียนรู้เรื่องข้ำว 8 ไร่ จัดท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 8 ไร่ ระบบนิเวศน์ในนำข้ำว 8 ไร่ จัดท ำแปลงขยำยผลด้ำนข้ำว 860 ไร่  สำธิตกำรเลี้ยง
สัตว์ปีก (เป็ด ไก่) 20 ตัว ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร โดยจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 54 ไร่ สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 
100 ไร่ สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

3) กิจกรรมอ ำนวยกำร ได้แก่ จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำรฯ และ
ดูแลรักษำพื้นที่โครงกำรฯ 1 โครงกำร ประสำนกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ติดตำม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำร          
24 ครั้ง กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์บริกำรฯ กำรประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 10 ครั้ง กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดงำนประจ ำปีของศูนย์บริกำรฯ 
และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรตลำดผลผลิตของโครงกำร 3 งำน กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน ไตรมำสประจ ำปี 17 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

4) กำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 5,100,000 ตัว  ครบตำมเป้ำหมำย 
5) จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน ครบตำมเป้ำหมำย 
6) ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่ พบว่ำ 

 6.1) ควำมพึงพอใจของผู้ผ่ำนกำรอบรม เป็นกำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดฝึกอบรมในด้ำนเนื้อหำกำรอบรมหลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เทคโนโลยีด้ำนข้ำว และหลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศ กำรปลูกอ้อยคั้นน้ ำเสริมรำยได้ และกำรผลิตพืชอินทรีย์ ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้และแปลงสำธิต ด้ำน
กำรใช้ศูนย์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนปัจจัยกำรผลิตทีได้รับ และด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ ดังนี้ 

    (1) ด้ำนเนื้อหำกำรอบรม ภำพรวมพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 67.44 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 23.26 
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 9.30 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง โดยจ ำแนกรำยหลักสูตร พบว่ำ 

   หลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 58.82 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำ          
ร้อยละ 29.41 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 11.76 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

   หลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศ กำรปลูกอ้อยคั้นน้ ำเสริมรำยได้ และกำรผลิตพืชอินทรีย์  ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 75.76           
มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด รองลงมำร้อยละ 18.18 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 6.06 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
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 (2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้และแปลงสำธิต ภำพรวมพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 58.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 
รองลงมำร้อยละ 38.39 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 2.78 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง โดยจ ำแนกรำยหลักสูตร พบว่ำ 

   หลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 50 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 
42.86 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 7.14 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

   หลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศ กำรปลูกอ้อยคั้นน้ ำเสริมรำยได้ และกำรผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 64.29           
มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 35.71 มีควำมพึงพอใจระดับมำก 

 (3) ด้ำนกำรท่องเที่ยวและพักผ่อน ภำพรวมพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 44.44 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำ       
ร้อยละ 37.04 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 11.11 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 7.41 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย โดยจ ำแนกรำยหลักสูตร พบว่ำ 

   หลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 44.44 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 
33.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง สัดส่วนเท่ำกับมีควำมพึงพอใจระดับน้อย ร้อยละ 11.11 

   หลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศ กำรปลูกอ้อยคั้นน้ ำเสริมรำยได้ และกำรผลิตพืชอินทรีย์  ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 54.55         
มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 27.27 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง มีสัดส่วนเท่ำกับมีควำมพึงพอใจระดับน้อย          
ร้อยละ 9.09 

 (4) ด้ำนปัจจัยกำรผลิต ภำพรวมพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 75 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 25 มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำก โดยจ ำแนกรำยหลักสูตร พบว่ำ 

  หลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 57.14 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 42.86 
มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 

  หลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศ กำรปลูกอ้อยคั้นน้ ำเสริมรำยได้ และกำรผลิตพืชอินทรีย์  ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 87.50           
มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 12.50 มีควำมพึงพอใจระดับมำก 

 (5) ด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ ภำพรวมพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 50 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 
33.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 16.67 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง โดยจ ำแนกรำยหลักสูตร พบว่ำ 

  หลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 62.50 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำ        
ร้อยละ 25 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 12.50 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง โดยจ ำแนกรำยหลักสูตร พบว่ำ 
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  หลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศ กำรปลูกอ้อยคั้นน้ ำเสริมรำยได้ และกำรผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่ำนกำรอบรม มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกท่ีสุดสัดส่วนเท่ำกับมีควำมพึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 42.86 และร้อยละ 14.29 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

 6.2) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่ำนกำรอบรม ในภำพรวมพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ ในภำพรวมพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 53.85 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 33.33 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก      
ร้อยละ 10.26 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง และร้อยละ 2.56 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับน้อย โดยจ ำแนกรำยหลักสูตร พบว่ำ 

  หลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนข้ำว ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด สัดส่วนเท่ำกับระดับมำก 
ร้อยละ 43.75 และร้อยละ 12.50 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง 

  หลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศ กำรปลูกอ้อยคั้นน้ ำเสริมรำยได้ และกำรผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 60 น ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 30 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก ร้อยละ 6.67 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง และร้อยละ 3.33           
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับน้อย 

 6.3) เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนข้ำว ร้อยละ 94.12 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น และ ร้อยละ 58.82 สำมำรถลดต้นทุนในกำรท ำกำรเกษตรได้  

 6.4) เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศ กำรปลูกอ้อยคั้นน้ ำเส ริมรำยได้ กำรผลิตพืชอินทรีย์ ร้อยละ 96.55       
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 55.17 ท ำให้ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น และร้อยละ 55.1 7 สำมำรถลดต้นทุน
ในกำรท ำกำรเกษตรได้  

7) ข้อค้นพบจำกกำรติดตำม 
7.1) ขำดแคลนน้ ำในกำรบริหำรจัดกำรภำยในศูนย์ฯ ในช่วงฤดูแล้ง 
7.2) ขำดวิทยำกรและผู้ให้ค ำแนะน ำประจ ำจุดเรียนรู้และแปลงสำธิต 
7.3) กำรติดตำมจำกเจ้ำหน้ำที่ยังไม่ทั่วถึง 
7.4) ระเบียบของหน่วยงำนบำงประกำร มรควำมขัดแย้งกับกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดและสำธิตองค์ควำมรู้ 

   8) ข้อเสนอแนะ 
8.1) จัดท ำป้ำยและสูจิบัตรเผยแพร่ควำมรู้ตำมจุดเรียนรู้และแปลงสำธิตต่ำงๆ 
8.2) จัดสรรอัตรำก ำลังส ำหรับให้ควำมรู้และค ำแนะน ำแก่ผู้เยี่ยมชม ประจ ำจุดเรียนรู้และแปลงสำธิต 
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2.18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และ
แหล่งศึกษำและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมำะสม ให้แก่เกษตรกรและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ พัฒนำกำรผลิตไม้ผลชนิดต่ำง ๆ         
ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมำะสม ที่มีคุณภำพมำตรฐำนที่ดี เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิต เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนในพื้นที ่ให้สำมำรถ
พ่ึงตนเองได้ ด้วยกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร ขยำยผลกำรด ำเนินงำนสู่ชุมชนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ดินและน้ ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ้มกันในอำชีพกำรเกษตรและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพธรรมชำติต่ำง ๆ และ         
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ มุ่งบูรณำกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดย มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง           
มีเป้ำหมำยพ้ืนที่ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้ำน จ ำนวน 25,250 ไร่  งบประมำณ 
1.2359 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 1.223 ล้ำนบำท) 

1) กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ได้แก่ สอน ก ำกับ แนะน ำ และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี 30 รำย อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนำให้เป็น
เกษตรกรต้นแบบ 100 รำย ในขณะที่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร โดยกำรฝึกอบรม 287 รำย คิดเป็นร้อยละ 95.67 จำกเป้ำหมำย 300 รำย เนื่องจำก 
เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้กิจกรรมอบรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

2) กิจกรรมสำธิต จัดท ำและดูแลแปลงเรียนรู้ ได้แก่ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร โดยจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 112 ไร่ 
สำธิตกำรเลี้ยงสุกร 10 ตัว สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรเลี้ยงชันโรง จ ำนวน 80 รัง 
และด้ำนกำรผลิตไม้ผลส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 45 ไร่ ดูแลแปลงพันธุ์ด้ำนกำรเลี้ยงชันโรง 20 รัง และกำรเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 5 รำย 
สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 60 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 200 ไร่ และสำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 60 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

3) กิจกรรมอ ำนวยกำร ได้แก่ กำรแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย จัดเวที
ชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง (ส ำหรับรถบรรทุกวิ่งในศูนย์ไม้ผลฯ)  12 ครั้ง ก ำจัดวัชพืชบริเวณรอบสระน้ ำและคลอง         
ในพ้ืนที่โครงกำร 3 ครั้ง อ ำนวยในกิจกรรมต่ำง ๆ ของศูนย์พัฒนำไม้ผลฯ 12 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

4) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกร ได้แก่ เพำะช ำกล้ำไม้เพ่ือแจกเกษตรกร 3,000 ต้น ครบตำมเป้ำหมำย 
5) ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่ พบว่ำ  
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5.1) ควำมพึงพอใจของผู้ผ่ำนกำรอบรม เป็นกำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดฝึกอบรมในด้ำนเนื้อหำกำรอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี        
กำรผลิตไม้ผลปลอดสำรพิษ กำรแปรรูป และกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทนกำรใช้สำรเคมี ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้และแปลงสำธิต ด้ำนกำรใช้ศูนย์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้ำนปัจจัยกำรผลิตทีได้รับ และด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ ดังนี้ 

 ด้ำนเนื้อหำกำรอบรม พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 52.94 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงร้อยละ 44.12 มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำก และร้อยละ 2.94 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

 ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้และแปลงสำธิต พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 43.48 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงร้อยละ 
34.78 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ร้อยละ 17.39 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 4.35 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 

 ด้ำนกำรท่องเที่ยวและพักผ่อน พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 41.18 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงร้อยละ 23.53 มีควำม 
พึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 23.53 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 11.76 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 

 ด้ำนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น ปุ๋ย ฮอร์โมนไข่ น้ ำหมักไล่แมลง สำรชีวภัณฑ์ 
และก ำมะถัน ซึ่งเกษตรกรท ี่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 48.48 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงร้อยละ 30.30 มีควำมพึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 
18.18 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 3.03 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย ในขณะที่ด้ำนเหมำะสมของปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับ ผู้ผ่ำนกำรอบรมท ี่ได้รับกำร
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 81.82 มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีควำมเหมำะสม ส่วนที่เหลือร้อยละ 18.18 มีควำมคิดเห็นว่ำไม่เหมำะสม เนื่องจำก
ปัจจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนบำงปัจจัยมีปริมำณน้อยเกินไป ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 96.97 มีควำมคิดเห็น ว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีคุณภำพดี ที่เหลือร้อยละ 3.03              
มีควำมคิดเห็นว่ำมีคุณภำพไม่เหมำะสม โดยผู้ผ่ำนกำรอบรมทั้งหมดท่ีได้รับปัจจัยกำรผลิตมีควำมคิดเห็นว่ำช่วงเวลำที่สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตมีควำมเหมำะสมแล้ว 

5.2) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลปลอดสำรพิษ กำรแปรรูป 
และกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทนกำรใช้สำรเคมี น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด และระดับมำกเท่ำกัน ร้อยละ 44.12 และ ร้อยละ 11.76 น ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ระดับปำนกลำง 

5.3) เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลปลอดสำรพิษ กำรแปรรูป และกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทนกำรใช้สำรเคมี         
ร้อยละ 73.53 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 41.18 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบก ำรประกอบอำชีพ        
ด้ำนกำรเกษตร และร้อยละ 55.88 สำมำรถลดต้นทุนในกำรท ำกำรเกษตรได้ 

5.4) ข้อค้นพบจำกกำรติดตำม 
 (1) หลักสูตรที่อบรม ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของเกษตรกรในพ้ืนที่ ที่ต้องกำรได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ในด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรแปรรูป

ผลผลิตทำงกำรเกษตร และกำรรวมกลุ่ม 
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 (2) ขำดแคลนเจ้ำที่ที่ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลศูนย์ฯ น ำไปสู้ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรภำยในศูนย์ฯ เช่น กล้ำ ไม้ติดเชื้อรำ มีผู้ไม่ประสงค์ดี
ลักลอบเข้ำมำท ำลำยยอดต้นกล้ำและขโมยผลผลิต ซึ่งในปัจจุบันได้รับควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที่จำก กองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 21 รักษำพระองค์ฯ          
เข้ำมำช่วยดูแล แต่ยังคงมีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ 

 (3) ขนำดแคลนนักวิชำกำรท่ีมีควำมรู้เฉพำะด้ำนที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำเกษตรกรได้ทันที 
5.5) ข้อเสนอแนะ 

 (1) ปรับปรุงหลักสูตร และส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกรว่ำต้องกำรให้ส่งเสริมควำมรู้ในด้ำนใด 
 (2) จัดสรรอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่และนักวิชำกำร เพ่ือดูแลศูนย์ฯ และให้บริกำรเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น 

  

2.18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร รัฐสีมำ
คุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่พระรำชทำนให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริม
ขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ที่ขำดแคลน และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจำกศูนย์ศึกษำวิจัยเทคโนโลยีด้ำนปศุสัตว์ และกำรเกษตร
ผสมผสำนที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำน แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรผู้สนใจ น ำไปพัฒนำกำร
ประกอบอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พ้ืนที่เป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำย พ้ืนที่โครงกำรเป็นที่ดินในพระปรมำภิไธย 
จ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่ 3 งำน 57 ตำรำงวำ และที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่ำโคกดงน้อย  700 ไร่ พื้นที่ส่งเสริมในโรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พ้ืนที่รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ พ้ืนที่พัฒนำเพ่ือควำมมั่นคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พ้ืนที่
อ ำเภอต่ำง ๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ เป้ำหมำย ได้แก่ โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนำเพ่ือควำมมั่นคงชำยแดน พ้ืนที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชน
ผู้ด้อยโอกำสเกิดควำมมั่นคงด้ำนอำหำรระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่ำ 3 ,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอำหำรโปรตีนบริโภคอย่ำงเพียงพอ ไม่น้อยกว่ำ 70 โรงเรียน 
งบประมำณ 6.9443 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.8626 ล้ำนบำท (ร้อยละ 98.82) 

 1) งำนสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ โดยสำธิตกำรเลี้ยงสุกร 8 ตัว สำธิตกำรเลี้ยงแพะ-แกะ 10 ตัว และสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 300 ตัว และกำรปลูกพืช
อำหำรสัตว์ 10 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำยส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร 190 รำย ครบตำมเป้ำหมำย พัฒนำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 20 รำย 
(เป้ำหมำย 10 รำย) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 4 กลุ่ม 80 ตัว ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร จ ำนวน 130 รำย 1,050 ตัว ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน        
11 โรงเรียน จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน และพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 กองทุนครบตำมเป้ำหมำย  
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 2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ โดยกำรส่งเสริมอบรมเกษตรกร 40 รำย และจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  

 3) กำรดูแลพ้ืนที่โครงกำร โดยสนับสนุนค่ำวัสดุทำงกำรเกษตรบ ำรุงแปลงหม่อนผลสด 2 ไร่ ค่ำวัสดุกำรเกษตรบ ำรุงแปลงหม่อน 1 ไร่ และ 
ค่ำวัสดุในกำรผลิตพันธุ์หม่อน (หม่อนใบ/หม่อนผล) 3,000 ต้น ค่ำบริหำรจัดกำรแปลงหม่อนผลสด 2 ครั้ง และค่ำจัดกำรแปลงหม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบ      
เพ่ือเป็นพืชอำหำรสัตว์ 2 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 4) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยกำรฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย และจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
 5) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 200 รำย ก ำกับแนะน ำกำรท ำบัญชี 200 รำย และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 6) ส่งเสริมกำรผลิต/ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้ำน โดยกำรอบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรผลิต/ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้ำน 50 รำย 

ส่งเสริมกำรผลิต/ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้ำน 1,500 ต้น ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงไม้ผล 5 ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 50 รำย และจัดท ำแปลงเรียนรู้ส ำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร 
โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร 50 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพร 1,500 ต้น ส่งเสริมกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 50 รำย จัดท ำ
โรงเรือนเพำะเห็ดส ำหรับกำรเรียนรู้ 2 โรงเรือน และผลิตก้อนเห็ดเพ่ือสนับสนุนจุดเรียนรู้กำรเพำะเห็ด 3,000 ก้อน ครบตำมเป้ำหมำย 

 7) ส่งเสริมงำนสหกรณ์ โดยแนะน ำ ส่งเสริมให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร        
1 ครั้ง 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 8) ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน โดยสำธิตกำรท ำและใช้น้ ำหมักชีวภำพ 300 ไร่ และท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
 9) ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระดับอ ำเภอ 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด 2 ครั้ง และ

ประชุมประชำคมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยประสำน อ ำนวยกำรและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 10 ครั้ง 
(เป้ำหมำย 12 ครั้ง) และจัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่มสี จ ำนวน 50 เล่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

 10) ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร ปี 2562 ภำยใต้โครงกำรศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย โดยกำรสัมภำษณ์ 
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 40 รำย สรุปได้ ดังนี้ 

 10.1) กิจกรรมกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรผู้น ำหลักสูตรกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 
บ้ำนนำฮี ต ำบลนำหอ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้และเข้ำใจหลักปรัญชำของเศรษฐกิจพอเพียง หลักกำรท ำเกษตร ทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรผสมผสำน จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว พบว่ำ  
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(1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 75.00 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 25.00 ยังไม่เคยเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำร โดยเกษตรกรที่เข้ำเยี่ยมชมร้อยละ 68.89 เข้ำมำภำยในศูนย์ฯ เพ่ือรับแจกปัจจัยกำรผลิตและฝึกอบรมอำชีพ 
รองลงมำร้อยละ 28.89 เข้ำมำเพ่ือศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และร้อยละ 2.22 เข้ำมำเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  

(2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรอบรม/ฝึกอำชีพ จำกหน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินกำรภำยในศูนย์ฯ โดยเกษตรกร ร้อยละ 34.04 ได้รับ
กำรอบรมด้ำนพืช เรื่องกำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กำรปลูกผักหวำน  และกำรเพำะเห็ดฟำง รองลงมำร้อยละ 23.40 อบรมด้ำนประมง เรื่องกำรเลี้ยงปลำ และกำรเลี้ยงหอยขม 
ร้อยละ 19.15 อบรมด้ำนปศุสัตว์ เรื่องกำรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ร้อยละ 17.02 อบรมด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ และร้อยละ 6.39 
อบรมเรื่องผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง นอกจำกนี้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ไข่ อำหำรสัตว์ พันธุ์ปลำ อำหำรปลำ 
ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำกน้ ำตำล ซึ่งเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับสนับสนุนมีควำมเหมำะสม และมีคุณภำพดี 

(3) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 70.95 มีควำมเข้ำใจในระดับปำนกลำง และร้อยละ 
29.05 มีควำมเข้ำใจในระดับมำก  

(4) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 64.71 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ในระดับปำนกลำง 
รองลงมำร้อยละ 35.29 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก  

(5) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 77.27 น ำควำมรู้       
ทีไ่ด้รับไปปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำกำรเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 85.71 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์และก ำรปลูกพืช รองลงมำร้อยละ 42.86 
ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้มีคุณภำพดี ร้อยละ 28.57 ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร และร้อยละ 14.29 ปรับเปลี่ยนจำกกำร
ท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวมำเป็นเกษตรแบบผสมผสำน 

(6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปขยำยผล พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 65.00 น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เช่น กำรท ำ
กำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่วนที่เหลือร้อยละ 35.00 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้ อ่ืนต่อ เนื่องจำกเกษตรกร
ที่อยู่ในพื้นท่ีข้ำงเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน 

(7) ควำมพึงพอใจในภำพรวมของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อกิจกรรมและกำรใช้ประโยชน์จำกศูนย์ฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 
42.31 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด รองลงมำร้อยละ 36.54 พึงพอใจระดับมำก ส่วนที่เหลือร้อยละ 21.15 พึงพอใจระดับปำนกลำง โดยเกษตรกรมีควำมพึงพอใจ
ในด้ำนกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ด้ำนกำรศึกษำ/ดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 57.89 และ 45.45  
ตำมล ำดับ ส่วนในด้ำนกำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ร้อยละ 44.44  
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(8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพ         
ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 50.00 รำยจ่ำยในครัวเรือนลดลง ร้อยละ 45.83 เกษตรกรได้บริโภคอำหำรที่มีโปรตีนมำกขึ้น ร้อยละ 37.50 เกษตรกร      
มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 33.33 ต้นทุนกำรผลิตลดลง เนื่องจำกเกษตรกรมีกำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพใช้เอง และร้อยละ 16.67 ดินมีคุณภำพดีข้ึน 

 10.2) กำรอบรมหลักสูตรกำรเลี้ยงปลำแบบผสมผสำนในบ่อดิน ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ หมู่ 4 และหมู่ 11 บ้ำนหมำกแข้ง ต ำบลกกสะทอน 
อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว พบว่ำ  

(1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 65.56 ไม่เคยเข้ำเยี่ยมชม ศึกษำดูงำน หรือใช้บริกำรศูนย์ฯ เนื่องจำกพ้ืนที่อยู่ห่ำงไกล 
กำรเดินทำงไม่สะดวก และส่วนใหญ่หน่วยงำนจะเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่  รองลงมำ ร้อยละ 34.44 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์ฯ เพ่ือศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/
แปลงสำธิต รับแจกปัจจัยกำรผลิต และฝึกอบรมอำชีพ  

(2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรอบรม/ฝึกอำชีพ จำกหน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินกำรภำยในศูนย์ฯ โดยเกษตรกร ร้อยละ 43.44 ได้รับ
กำรอบรมด้ำนประมง เรื่องกำรเลี้ยงปลำ และกำรพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ รองลงมำร้อยละ 35.32 ได้รับกำรอบรมด้ำนพืช เรื่องกำรปลูกพืช และกำรเพำะเห็ดฟำง 
ร้อยละ 21.24 อบรมด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ และสำรไล่แมลง นอกจำกนี้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตด้วย เช่น พันธุ์ปลำกินพืช อำหำรปลำ ปูนขำว เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ไข่ อำหำรสัตว์ สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ปุ๋ยหมัก และน้ ำหมักชีวภำพ ซึ่งเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำ
ปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับสนับสนุนมีควำมเหมำะสมและมีคุณภำพดี 

(3) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 60.35 มีควำมเข้ำใจในระดับมำก และร้อยละ 39.65             
มีควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง 

(4) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ  68.31 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง รองลงมำ
ร้อยละ 31.69 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก  

(5) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 67.35        
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำกำรเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 55.61 ปรับเปลี่ยนจำกกำรท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวมำเป็นเกษตรแบบผส มผสำน รองลงมำ        
ร้อยละ 42.32 ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร ร้อยละ 38.28 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์และกำรปลูกพืช และร้อยละ 28.57          
ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้มีคุณภำพดี  

(6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปขยำยผล พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 55.23 น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เช่น กำรเลี้ยงปลำ
แบบผสมผสำนในบ่อดิน กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่เหลือร้อยละ 44.77 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอด         
ให้ผู้อื่นต่อเนื่องจำกเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ข้ำงเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน 
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(7) ควำมพึงพอใจในภำพรวมชองเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อกิจกรรมและกำรใช้ประโยชน์จำกศูนย์ฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 
44.41 ระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 35.54 พึงพอใจระดับมำก ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.05 พึงพอใจในระดับปำนกลำง โดยเกษตรกรมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรศึกษำ/       
ดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต ด้ำนกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.79 47.54  และ44.44 ตำมล ำดับ            
ส่วนในด้ำนกำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ร้อยละ 22.23  

(8) ประโยชน์ที่ ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 79.54 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพ              
ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 54.54 รำยจ่ำยในครัวเรือนลดลง ร้อยละ 45.25 ต้นทุนกำรผลิตลดลง เนื่องจำกเกษตรกรมีกำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพใช้เอง  

 10.3) กำรอบรมหลักสูตร/หัวข้อเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวทำงของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสำน และกำรปลูก-ขยำยพันธุ์ไม้ผล 
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่บ้ำนหมันขำว ต ำบลกกสะทอน อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว พบว่ำ  

  (1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 65.56 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 34.44 ยังไม่เคยเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำร โดยเกษตรกรที่เข้ำเยี่ยมชมร้อยละ 67.89 เข้ำมำภำยในศูนย์ฯ เพ่ือรับแจกปัจจัยกำรผลิตและฝึกอบรมอำชีพ 
รองลงมำร้อยละ 27.29 เข้ำมำเพ่ือศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และร้อยละ 4.82 เข้ำมำเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  

  (2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรอบรม/ฝึกอำชีพ จำกหน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินกำรภำยในศูนย์ฯ โดยเกษตรกร ร้อยละ 43.54        
ได้รับกำรอบรมด้ำนพืช เรื่องกำรปลูกมะคำเดเมีย อำโวคำโด้ รองลงมำร้อยละ 33.40 อบรมด้ำนประมง เรื่องกำรเลี้ยงปลำ ร้อยละ 23.06 อบรมด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน 
เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ นอกจำกนี้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ปุ๋ยหมัก                 
น้ ำหมักชีวภำพ พันธุ์ไก่ไข ่เป็ด อำหำรสัตว์ พันธุ์ปลำกินพืช และอำหำรปลำ ซึ่งเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับสนับสนุนมีควำมเหมำะสมและมีคุณภำพดี 

  (3) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 71. 45 มีควำมเข้ำใจในระดับปำนกลำง และร้อยละ         
28. 55 มีควำมเข้ำใจในระดับมำก  

  (4) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 74.31 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับปำนกลำง 
รองลงมำร้อยละ 25.69 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมำก  

  (5) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 85.25          
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำกำรเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 65.31 มีกำรลดใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร รองลงมำร้อยละ 57.62 ปรับเปลี่ยนจำกกำรท ำ
กำรเกษตรเชิงเดี่ยวมำเป็นเกษตรแบบผสมผสำน ร้อยละ 32.29 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 13.25  ให้ควำมส ำคัญ            
ในกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้มีคุณภำพดี  
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  (6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปขยำยผล พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 57.40 น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อื่นต่อ เช่น กำรท ำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตำมแนวทำงของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสำน และกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่วนที่เหลือร้อยละ 42.60 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืน               
ต่อเนื่องจำกเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ข้ำงเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน 

  (7) ควำมพึงพอใจในภำพรวมชองเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อกิจกรรมและกำรใช้ประโยชน์จำกศูนย์ฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 
50.12 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด รองลงมำร้อยละ 39.54 พึงพอใจระดับมำก ส่วนที่เหลือร้อยละ 10.34 พึงพอใจในระดับปำนกลำง โดยเกษตรกรมีควำมพึงพอใจ            
ในด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ด้ำนกำรศึกษำ/ดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และด้ำนกำรฝึกอบรม ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ56.67  54.24 และ 35.35 
ตำมล ำดับ ส่วนในด้ำนกำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ร้อยละ 20.43 

  (8) ประโยชน์ที่ ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 77.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพ              
ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 54.34 ต้นทุนกำรผลิตลดลง เนื่องจำกเกษตรกรมีกำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพใช้เอง ร้อยละ 32.23 ดินมีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 
27.28 รำยจ่ำยในครัวเรือนลดลง และร้อยละ 23.40 เกษตรกรมคีุณภำพชีวิตดีขึ้น 

10.4) ประเด็นที่ค้นพบ 
 (1) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริฯ อ.ด่ำนซ้ำย 

จังหวัดเลย ซึ่งทำงศูนย์ฯ โดยเฉพำะหน่วยงำนร่วมบูรณำกำรที่ปฎิบัติงำนในพ้ืนที่ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ถึงบทบำทหน้ำที่ของศูนย์ฯ ให้มำกข้ึน เพ่ือให้เกษตรกรได้ทรำบ
และเข้ำมำใช้ประโยชน์จำกศูนย์ฯ เพ่ิมขึ้น 

 (2) ด้ำนจุดเรียนรู้/จุดสำธิต ภำยในศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ บำงจุดกำรเรียนรู้ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุด ท ำให้เกษตรกร         
ที่เข้ำมำศึกษำหำควำมรู้โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำ อำจจะไม่ได้รับควำมรู้เท่ำที่ควร 

 (3) ด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร อีกทั้งไก่ไข่ที่เกษตรกร และโรงเรียนต่ำง ๆ ได้รับ พบว่ำ สำมำรถให้ ผลผลิตดี ท ำให้เกษตรกร และนักเรียนได้บริโภคอำหำรที่มีโปรตีนสูงเพ่ิมขึ้น เป็นกำรลด
รำยจ่ำยด้ำนอำหำรให้แก่ครัวเรือน แต่กำรเลี้ยงไก่ไข่ต้องใช้หัวอำหำร ซึ่งมีรำคำค่อนข้ำงสูง ดังนั้นทำงศูนย์ฯ ควรให้ค ำแนะน ำในเรื่อ งของสูตรอำหำรที่มีต้นทุนต่ ำให้แก่
เกษตรกร และโรงเรียน อีกท้ังควรมีกำรติดตำมผลในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติม  

 

2.18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ด ำเนินกำรร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ห่ำงไกล สำมำรถ
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เข้ำถึงกำรบริกำรทำงวิชำกำร และได้รับกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน วิชำกำร
หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลในกำรให้บริกำรในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำย กำรจัดงำนคลินิกเกษตร 
308 ครั้ง 77 จังหวัด งบประมำณ 24.3139 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 23.9960 ล้ำนบำท (ร้อยละ 98.69)  

1) ด ำเนินกำรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีเกษตรกรมำใช้บริกำรคลินิกเกษตร เกษตร 265 ,977 รำย คิดเป็นร้อยละ 123.69 ของเป้ำหมำย   
ของเป้ำหมำย  215,040 รำย 

2) ผลกำรติดตำมกำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2562 พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 63.77 ได้รับควำมรู้  
จำกกำรมำเข้ำรับบริกำร รองลงมำร้อยละ 23.46 ได้รับแจกปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร และเมื่อเกษตรกรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรท ำกำรเกษตรส่งผลให้
เกษตรกรร้อยละ 44.92 มีปัญหำทำงกำรเกษตรลดลง อีกทั้งยังพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 58.91 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดคลินิกเกษตรเคลื่ อนที่ฯ ในระดับ
มำกที่สุด และเห็นควรให้มีกำรจัดคลินิกเกษตรอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  

3) ผลกำรติดตำมกำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 เป็นกำรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พบว่า มีการจัดสถานที่ส าหรับลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเ กี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ มีการจัดคลินิกพืช ดิน สัตว์ ประมง น้ า ข้าว บัญชี กฎหมาย เครื่องจักรกลในการเกษตร และคลินิกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรส าหรับให้เกษตรกรเข้าไปศึกษา       
หาความรู้ผ่านนิทรรศการ หรือเอกสารความรู้ต่าง ๆ มีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น ล าไย มะเขือเทศ มะนาว ข้าวโพด รวมทั้งมีการแจก
ปัจจัยการผลิต เช่น มะละกอ กล้วย ฝรั่ง มะนาว ปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก เชื้อไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย นอกจากนั้นยังมีการน าผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจ าหน่ายภายในงานด้วย 

4) ประเด็นที่พบ หน่วยงำนในพ้ืนที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดงำนคลินิกเกษตรมีงบประมำณไม่ เพียงพอในกำรจัดงำน บำงหน่วยงำน        
ใช้งบปกติเพ่ือด ำเนินงำน เนื่องจำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร จึงต้องขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนในพ้ืนที่ให้สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดงำน 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
ตารางผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเปน็ระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ทัง้น้ าบนดินและน้ าใต้ดิน ต้ังแต่ต้นน้ า

กลางน้ า ปลายน้ า ใหส้ามารถแก้ไขปญัหา น้ าแล้ง น้ าทว่ม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต น้ าอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟืน้ฟปูา่ต้นน้ า   
การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ าการปรับปรุง พฒันา และเพิม่ประสิทธิภาพแหล่งน้ า ปอ้งกันและบรรเทาอุทกภยัพืน้ทีชุ่มชน พืน้ทีเ่ศรษฐกิจส าคัญ 
จัดหาพืน้ทีรั่บน้ านอง จัดการคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก ลดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า แก้ปญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่การผลิต โดยปรับปรุงพฒันาน้ าเพือ่การเกษตร อุตสาหกรรม การทอ่งเทีย่ว พืน้ทีเ่ศรษฐกิจพเิศษ และระบบนิเวศน์  

เปา้หมายของโครงการ บริหารจัดการน้ าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน จ านวน 176,518 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2563 - 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 50,197,289,700 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมชลประทาน
    1.1 แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
           1) สร้างความมัน่คงของน้ าภาคการผลิต
               1.1) การจัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน รายการ 403 261 64.76
                      (1) พืน้ทีช่ลประทาน ไร่ 131,279 50,933 38.80
                      (2) ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 112.68 80.32 71.28
               1.2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ รายการ 88 56 63.64
(12 โครงการ)
                      - ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 73.70 73.70 100.00
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เปา้หมาย ร้อยละ

1. โครงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า
ไตรมาสที่ 4  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

               1.3) โครงการปรับปรุงชลประทาน รายการ 347 263 75.79
                       - พืน้ทีช่ลประทานเดิมทีไ่ด้รับการปรับปรุง ไร่ 914,186 176,617 19.32
               1.4) โครงการจัดรูปทีดิ่นและจัดระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรม โครงการ 78 69 88.46

ไร่ 86,300 72,840 84.40
     1.2 การจัดการน้ าทว่มและอุทกภยั
           1) โครงการปอ้งกันและบรรเทาภยัจากน้ า รายการ 215 20 9.30
                - พืน้ทีไ่ด้รับการปอ้งกันและลดผลกระทบ ล้านไร่ 0.57 0.06 10.53
           2) โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองชัยภมูิ (ระยะที ่1) รายการ 6 4 66.67
จังหวัดชัยภมูิ
           3) โครงการบรรเทาอุทกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) รายการ 5 3 60.00
จังหวัดสงขลา
           4) โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราช รายการ 2 1 50.00
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           5) โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล - บางไทร รายการ 8 4 50.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           6) โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพงุ - น้ าก่ า รายการ 5 3 60.00
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร
           7) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทยั รายการ 1 - -
     1.3 การจัดการคุณภาพน้ า
           1) โครงการจัดการคุณภาพน้ า รายการ 109 106 97.25
                - พืน้ทีรั่บประโยชน์ ล้านไร่ 0.14 0.13 92.86
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

     1.4 แผนงานบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ทีร่ะดับภาค รายการ 189 115 60.85
           1) พืน้ทีช่ลประทาน ไร่ 45,239 20,859 46.11
           2) ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 13.16 6.44 48.94
     1.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 48,989,447,600.00 43,565,711,330.50 88.93
2. กรมพัฒนาทีด่ิน
     2.1 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน บอ่ 40,000 39,885 99.71
     2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 715,200,000.00 713,962,865.81 99.83
3. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
     3.1 โครงการปฏบิติัการฝนหลวง ล้านไร่ 230 230 100.00
     3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 452,443,600.00 385,503,209.16 85.20
4. ส้านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    4.1 โครงการเพิม่พืน้ทีช่ลประทานในเขตปฏรูิปทีดิ่น แหง่ 130 17 13.08  - ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค. 63 - 
    4.2 โครงการพฒันาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าในเขตปฏรูิป แหง่ 6 6 100.00 ก.พ. 64
ทีดิ่นจังหวัด
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 40,198,500 8,637,100 21.49
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทั งสิ น บาท 50,197,289,700.00 44,673,814,505.47 89.00
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 128,320 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 384,360,700 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมพัฒนาทีด่ิน
    1.1 พฒันาทีดิ่นเพือ่สนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพืน้ที่ ไร่ 100,000 100,000 100.00
ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map (Output)
    1.2 เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม ร้อยละ 10 10 100.00
โดยมีรายได้เพิม่ขึ้น หรือลดต้นทนุการผลิต (Outcome)
    1.3 จัดท าฐานข้อมูลเพือ่รองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Output) ร้อยละ 6 6 100.00
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 197,200,000 190,997,300 96.85
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
    2.1 ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพชืชนิดใหม่
ทีเ่หมาะสม
          1) อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพชืทางเลือกใหม่ ราย 2,000 2,000 100.00
          2) สนับสนุนปจัจัยการผลิตทีจ่ าเปน็ในการปรับเปล่ียน
การผลิตพชืชนิดใหม่ทีเ่หมาะสม ไร่ 6,000 6,000 100.00
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2. โครงการบริหารจดัการการผลติสนิค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

1. เพือ่บริหารจัดการพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ใหไ้ด้รับการปรับเปล่ียนการผลิตใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที่

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตทางการเกษตรในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละเปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    2.2 ขับเคล่ือนการใช้แผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก คร้ัง 2 2 100.00
(Agri-Map)
    2.3 ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพืน้ที่ จุด 6 6 100.00
    2.4 พืน้ทีไ่ม่เหมาะสมได้รับการปรับเปล่ียนการผลิต ไร่ 6,000  -  -
ตามศักยภาพของพืน้ที ่(Output)
    2.5 เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม ร้อยละ 10 - -
โดยมีรายได้เพิม่ขึ้นหรือลดต้นทนุการผลิต (Outcome)

บาท 38,477,000 37,784,400 98.20
3. กรมหม่อนไหม
    3.1 ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมตามแผนทีเ่กษตร ไร่ 318 334 105.03
เพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ราย 155 158 101.94
    3.2 เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรมด้านการปรับเปล่ียนพืน้ที่ ราย 155 158 101.94
จากพชืทีไ่ม่เหมาะสมเปน็แปลงหม่อน (Output)
    3.3 ร้อยละของเกษตรกรทีม่ีการปรับเปล่ียนพืน้ที่ ร้อยละ 40 - -
มีรายได้เพิม่ขึ้นหรือต้นทนุการผลิตลดลง (Outcome)
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,782,900 677,500 38.00
4. กรมปศุสัตว์

ตัว 20,000 23,601 118.01
ความเหมาะสม ใหบ้ริการด้านปรับปรุงพนัธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม 10,000 12,135 121.35

อาหารสัตว์ ปุย๋เคมี ผสมเทยีม เปน็ต้น
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    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    4.1 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตใหก้ับเกษตรกรในพืน้ทีท่ีม่ี

และพชือาหารสัตว์ สนับสนุนปจัจัยการผลิตทีจ่ าเปน็ เช่น พนัธุ์พชื-



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละเปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    4.2 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตใหก้ับเกษตรกรในพืน้ที ่ ไร่ 83,155 81,339 97.82

ดูแลสุขภาพสัตว/์ผสมเทยีม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหแ้ก่เกษตรกร
    4.3 พืน้ทีไ่ม่เหมาะสมทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ยังคงท า ไร่ 70,680 - -
การปศุสัตว์อย่างต่อเนือ่ง (Outcome)

บาท 113,114,800 87,607,000 77.45

    5.1 ส ารวจคัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ไร่ 5,000 5,000 100.00
ราย 5,000 5,000 100.00

    5.2 ใหค้ าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกร ราย 5,000 5,000 100.00
    5.3 สนับสนุนปจัจัยการผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 5,000 5,000 100.00
    5.4 ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล
          1) รายใหม่ ราย 5,000 5,000 100.00
          2) รายเก่า (ป ี2562) ราย 5,000 5,000 100.00
    5.5 พืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมในการปลูกพชืปรับเปล่ียนไปสู่กิจกรรม ไร่ 5,000 5,000 100.00
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (Output) 
    5.6 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  มีผลผลิตสัตว์น้ า ราย 4,250 - -
ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ป ี(Outcome) 

บาท 14,122,000 13,342,500 94.48
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ทีไ่ม่เหมาะสม ปรับเปล่ียนพืน้ที ่ส าหรับปลูกพชือาหารสัตว์ 

    5.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    4.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
5. กรมประมง



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละเปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพแก่เกษตรกรในพืน้ที่ ราย 3,000 3,000 100.00
ปรับเปล่ียนการผลิต (พืน้ที ่N)
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 2,100 2,107 100.33
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 2,100 2,103 100.14
    6.4 ติดตามประเมินผล ราย 225 229 101.78
    6.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,183,700 5,183,700 100.00
7. กรมวิชาการเกษตร
    7.1 อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปล่ียนการปลูกพชื ราย 756 804 106.35
ใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที่
    7.2 จัดท าแปลงต้นแบบเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปรับเปล่ียน ไร่ 503 507 100.80
    7.3 ติดตามและประเมินผล แหง่ 17 17 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,500,000 7,495,900 99.95
8. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เร่ือง 1 1 100.00
ระดับจังหวัด

เร่ือง 1 1 100.00
    7.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,980,300 6,895,800 98.79
9. พ้ืนทีป่รับเปลีย่นรวมทัง้สิน้  ไร่ 128,320 133,758 104.24
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 384,360,700 349,984,100 91.06
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    7.1 จัดท าแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ

    7.2 ติดตามประเมินผล



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ การยางแหง่ประเทศไทย และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพชื ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพือ่ใหเ้กิดการรวมกันผลิต
และรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดทีร่องรับทีแ่น่นอน
2. เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดต้นทนุการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบรูณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 3,822 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร 1,856 แปลง กรมการข้าว 1,733 แปลง กรมปศุสัตว์ 60 แปลง กรมประมง 16 แปลง 
กรมหม่อนไหม 4 แปลง กรมวิชากการเกษตร 8 แปลง กรมชลประทาน 20 แปลง ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 11 แปลง 
และการยางแหง่ประเทศไทย 114 แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2557 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 1,458,992,300 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
     1.1 วิเคราะหจ์ัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ ป ี2561 แปลง 1,846 1,846 100.00
ป ี2562 และ ป ี2563)
     1.2 ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่มการเชื่อมโยง แปลง 1,233 1,233 100.00
การตลาด (แปลงใหญ ป ี2561 และ ป ี2562)
     1.3 การถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร เน้นด้านการลดต้นทนุการผลิต แปลง 613 613 100.00
เพิม่ประสิทธิภาพ พฒันาศักยภาพของเกษตรกร สู่ Smart Farmer
และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน
           2-8

3. โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

     1.4 พฒันาเกษตรกรเปน็ผู้จัดการแปลง ราย 1,700 658 38.71
     1.5 จัดงานประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ใหก้ับสมาชิกแปลงใหญ่ คร้ัง 1 1 100.00
และผู้สนใจ

แปลง 775 775 100.00
แปลง 430 413 96.05

     1.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 422,086,200 417,950,647 99.02
2. กรมการข้าว
     2.1 การบริหารจัดการชุมชน (แปลงต่อเนือ่งป ี61 - 62 
และแปลงใหม่ ป ี63) 
           1) จัดเวทชีุมชน แปลง 1,733 1,890 109.06
           2) จัดท าทะเบยีนสมาชิกและบนัทกึข้อมูลสมาชิก ราย 19,525 19,525 100.00
(เฉพาะแปลงใหม่ ป ี2563)
           3) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้น ากลุ่มแปลงใหญ่ ราย 8,200 5,401 65.87
ระดับจังหวัด 2 คร้ัง
           4) พฒันาผู้น ากลุ่มนาแปลงใหญ่ ราย 780 - -  - ยกเลิกไม่ด าเนินการกิจกรรมนี ้เนือ่งจาก

งบฯ บางส่วนถูกโอนไปใช้เพือ่บรรเทา
           5) จัดประชุมเพือ่ติดตามและหาแนวทางการขับเคล่ือน จังหวัด 70 42 60.00 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
นาแปลงใหญ่หลังปทีี ่3 และส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน COVID-19
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ในกลุ่มนาแปลงใหญ่

  1.6 เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปจัจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้
     1.7 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

(ประธานและผู้จัดการนาแปลงใหญ่)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

     2.2 การพฒันาด้านการผลิต (แปลงต่อเนือ่งป ี61 - 62 
และแปลงใหม่ ป ี63) 
           1) สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง 1,733 1,913 110.39

แปลง 355 355 100.00
เคร่ือง 54 54 100.00
แปลง 1,733 1,767 101.96
จังหวัด 68 46 67.65
แปลง 1,733 1,004 57.93
แปลง 1,733 1,863 107.50

           8) การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดเวทเีรียนรู้ตามกระบวนการ ราย 21,251 13,926 65.53
โรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน

          9) การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดเวทเีรียนรู้ตามกระบวนการ ราย 58,964 39,232 66.54

          10) จัดท าแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต (2 คร้ัง) จังหวัด 68 21 30.88
จังหวัด 68 - -  - ยกเลิกไม่ด าเนินการกิจกรรมนี ้เนือ่งจาก
จังหวัด 68 - - งบฯ บางส่วนถูกโอนไปใช้เพือ่บรรเทา

    2.5 ตรวจติดตามโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ราย 131 131 100.00 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19

ราย 690 690 100.00
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           2) สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพนัธุ์ข้าว
           3) สนันสนุนเคร่ืองคัดท าความสะอาด
           4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเมล็ดพนัธุ์
           5) จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเคร่ืองจักรกล (1 คร้ัง/ป)ี
           6) ส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์
           7) ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว

GAP ด้าน ICS (ของนาแปลงใหญ่ ป ี2563)

โรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน
GAP ด้าน ICS (ของนาแปลงใหญ่ต่อเนือ่ง ป ี2561 และป ี2562)

    2.3 ส ารวจความต้องการของข้าวแต่ละพืน้ที่	
    2.4 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงข้อตกลงด้านการตลาด

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพือ่เพิม่ศักยภาพการเชื่อมโยง
ตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่
    2.6 จัดสัมมนาชี้แจงโครงการ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.7 จัดอบรมเกษตรกรในนาแปลงใหญ่ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม รุ่น 4 - -  - ยกเลิกไม่ด าเนินการกิจกรรมนี ้เนือ่งจาก
งบฯ บางส่วนถูกโอนไปใช้เพือ่บรรเทา

    2.8 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการเจ้าหน้าทีผู้่ช่วยปฏบิติังานโครงการแปลงใหญ่ ราย 540 508 94.07 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19

    2.9 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว วันข้าว และชาวนา คร้ัง 1 - -  - ยกเลิกไม่ด าเนินการกิจกรรมนี ้เนือ่งจาก
งบฯ บางส่วนถูกโอนไปใช้เพือ่บรรเทา

    2.10 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว วันข้าว คร้ัง 4 - - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19

    2.11 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่มท าการผลิตข้าว แปลง 1,733 1,863 107.50

    2.12 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 585,772,500 361,619,800 61.73
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แปลง 60 109 181.67
การเล้ียงสัตว์
     3.2 เกษตรกรได้รับความรู้กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้ฯ ราย 1,800 1,763 97.94
การเล้ียงสัตว์
     3.3 การพฒันาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน แปลง 60 97 161.67
แปลงป ี63
     3.4 เกษตรกรได้รับความรู้จากการพฒันาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ราย 1,800 1,313 72.94

ใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน

     3.5 การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ลดต้นทนุแปลงป ี63 แปลง 60 54 90.00

     3.6 เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ราย 1,800 1,770 98.33

ลดต้นทนุ
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สู่การเปน็ผู้ตรวจประเมิน GAP ข้าว

แหง่ชาติ (ส่วนกลาง)

หลักสูตร Smart Assistant Officer ด้านมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

และชาวนาแหง่ชาติ ป ี2563 (ส่วนภมูิภาค)

และบริหารจัดการข้าวร่วมกันแบบนาแปลงใหญ่ 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

     3.7 การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด แปลงป ี61, 62 แปลง 140 123 87.86

     3.8 เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ราย 4,200 3,675 87.50

แปรรูป
     3.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 12,417,600 12,135,800 97.73
4. กรมประมง
     4.1 แปลงใหญ่ ป ี2561 (50 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 50 50 100.00
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ ราย 2,149 2,147 99.91
เพิม่ผลผลิต
           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 50 50 100.00
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 50 50 100.00
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 43 43 100.00
     4.2 แปลงใหญ่ ป ี2562 (34 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 34 34 100.00
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ ราย 1,192 1,192 100.00
เพิม่ผลผลิต
           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 34 34 100.00
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 34 34 100.00
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 25 25 100.00
     4.3 แปลงใหญ่ ป ี2563 (16 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 26 26 100.00
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ ราย 930 942 101.29
เพิม่ผลผลิต
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 26 25 96.15
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 23 26 113.04
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 26 26 100.00

           - การบริหารจัดการของหน่วยงาน คร้ัง 36 36 100.00
     4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 49,409,700 47,914,100 96.97
5. กรมหม่อนไหม
     5.1 แปลงใหญ่ ป ี2559 - 2560 1. ต้นทนุการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ
           - ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 9 9 100.00 สูงกว่าหลังโครงการ เนือ่งจากค่าใช้จ่าย
     5.2 แปลงใหญ่ ป ี2561 ทีสู่งกว่าในส่วนของการเตรียมแปลงปลูก
           1) ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 16 16 100.00 หม่อน/การสร้างโรงเรือนเล้ียงไหมปจัจัย
           2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม การผลิต อาทเิช่น พนัธุ์หม่อน ปุย๋ ค่าวัสดุ
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม ราย 273 93 34.07 อุปกรณ์ในการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ค่าน้ า
การผลิตสินค้าหม่อนไหมใหไ้ด้มาตรฐาน ค่าไฟ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เปน็ต้น
           3) การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม ราย 90 30 33.33
บริหารจัดการเพือ่ใหไ้ด้ผลผลิตสูง
     5.3 แปลงใหญ่ ป ี2562 2. ปริมาณผลผลิตลดลง เนือ่งจากประสบ
           - ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 5 5 100.00 ปญัหาภยัแล้ง ขาดแคลนระบบน้ าในพืน้ที่
     5.4 แปลงใหญ่ ป ี2563 แปลงหม่อนส่งผลท าใหใ้บหม่อนไม่เพยีงพอ
           1) จัดท าแผนและข้อมูลพืน้ฐาน แปลง 4 4 100.00 ต่อการเล้ียงไหมส่งผลใหผ้ลผลิตรังไหม
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     4.4 การบริหารจัดการ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

           2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม ลดลง รวมทัง้ปญัหาการขาดแคลนแรงงาน
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม ราย 110 110 100.00 ในการเล้ียงไหมไม่สามารถเล้ียงไหมได้
บริหารจัดการเพือ่ใหไ้ด้ผลผลิตสูง ทกุรุ่นของการเล้ียงไหมได้ทกุรุ่นของการ
     5.5 การบริหารจัดการ เล้ียงไหม รายได้จึงลดลง
           - การติดตาม และใหค้ าปรึกษา คร้ัง 34 34 100.00
     5.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,453,600 7,882,300 93.24
6. กรมวิชาการเกษตร
     6.1 แปลงใหญ่ ป ี2561 แปลง 37 37 100.00
           1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและเหมาะสม ราย 550 622 113.09
ใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 37 37 100.00
           2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 37 37 100.00

ไร่ 447 608 136.02
     6.2 แปลงใหญ่ ป ี2562 แปลง 27 27 100.00
           1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและเหมาะสม ราย 405 442 109.14
ใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 27 27 100.00
           2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 27 27 100.00

ไร่ 404 348 86.14
     6.3 แปลงใหญ่ ป ี2563 แปลง 9 9 100.00
           1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและเหมาะสม ราย 135 193 142.96
ใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบ
           2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 9 9 100.00

ไร่ 62 65 104.84
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ราย 750 1,257 167.60

     6.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,780,800 6,004,500 77.17
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
     7.1 ซักซ้อม/อบรมครูบญัชี ราย 1,333 1,337 100.30
     7.2 อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพ ราย 40,000 40,006 100.02
     7.3 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 28,000 28,049 100.18
     7.4 ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 28,000 28,008 100.03
     7.5 ติดตามประเมินผล ราย 3,000 3,009 100.30
     7.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 23,380,500 23,380,400 99.99
8. กรมชลประทาน
     8.1 การจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แปลง 27 23 85.19  - เงินกันเหล่ือมป ี3 รายการ และยกเลิก
แบบแปลงใหญ่ 1 รายการ (ใช้งบประมาณป ี2562)
     8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 193,563,100 91,800,000 47.43
9. กรมพฒันาทีดิ่น
     9.1 พฒันาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไร่ 80,000 80,000 100.00

ไร่ 80,000 80,000 100.00
     9.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 68,550,000 68,370,200 99.74
10. ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
      10.1 แปลงใหญ่ ป ี2561 แปลง 18 18 100.00
               1) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหาร - - - -
จัดการสินค้าเกษตรตลอดหว่งโซ่อุปทาน
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     6.4 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

     9.2 พืน้ทีส่่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพฒันาทีดิ่น 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

               2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับ - - - -
มาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ
      10.2 แปลงใหญ่ ป ี2562 แปลง 18 18 100.00
               1) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม - - - -
การลดต้นทนุสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
               2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม - - - -
การเพิม่ผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
               3) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการพฒันา - - - -
คุณภาพสินค้าเกษตร การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และ
การเชื่อมโยงตลาดชุมชน
               4) อบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร - - - -
ด้านการเพิม่คุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด
      10.3 แปลงใหญ่ ป ี2563 แปลง 14 14 100.00
               1) จัดเวทชีุมชนเพือ่จัดท าแผนรายแปลงและก าหนดเปา้หมาย - - - -
การพฒันาแปลงใหญ่
               2) เวทจีัดท าแผนการผลิตรายบคุคล และแผนการปฏบิติังาน - - - -
รายแปลง
               3) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่ม - - - -
เกษตรกร การลดต้นทนุการผลิต การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารจัดการร่วมกัน
               4) อบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร - - - -
ด้านการตลาด การพฒันาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

- - - -

      10.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 49,249,700 42,861,300 87.03  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอน
เหลือ 49.2497 ล้านบาท

11. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
      11.1 การบริหารจัดการ
               1) การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานในพืน้ที ่
เกษตรแปลงใหญ่
                    (1) โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเกษตรกรต้นแบบ แหง่ 2 2 100.00
เข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง GAP
ส าหรับฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ าเพือ่การบริโภค
                    (2) โครงการพฒันาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต แหง่ 2 2 100.00
และรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่
ส าหรับฟาร์มโคนม
                    (3) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร แหง่ 2 5 250.00
เร่ือง การปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด ระยะที ่2
                    (4) โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตรังไหม แหง่ 1 1 100.00
อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
                    (5) โครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทเุรียน ราย 40 120 300.00
ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ ภาคตะวันออกใหไ้ด้รับการรับรองมาตรฐาน
การปฏบิติัทางการเกษตรทีท่ าส าหรับพชือาหาร (มกษ.)
                    (6) โครงการพฒันาระบบการผลิตตามมาตรฐาน ราย 175 110 62.86
โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม
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               5) พืน้ทีใ่นเขตปฏรูิปทีดิ่นทีไ่ด้รับการพฒันาตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

               2) การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน
ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
                   (1) โครงการพฒันาทีป่รึกษาเกษตรกร ราย 230 193 83.91
                   (2) โครงการ Q อาสา ราย 900 1,060 117.78
               3) การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/
โรงรวบรวม)
                    (1) โครงการยกระดับและพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร แหง่ 5 5 100.00
ตามมาตรฐาน GMP
                    (2) โครงการพฒันาต้นแบบโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้ คู่มือ 1 1 100.00
เข้าสู่มาตรฐาน GMP ระยะที ่1
               4) การประชาสัมพนัธ์สร้างความตระหนักรู้เร่ืองคุณภาพ
มาตรฐาน
                   - การสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรในพืน้ทีแ่ปลงใหญ่ คร้ัง 3 2 66.67

แหง่ 6 102 1,700.00

ราย 1,270 1,403 110.47

      11.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,828,700 13,424,300 90.53
12. การยางแหง่ประเทศไทย
      12.1 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2559 แปลง 4 4 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 245 245 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 3,138 3,138 100.00

2-18

               5) เกษตรกรเปา้หมายได้รับการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรในพืน้ทีแ่ปลงใหญ่
               6) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานในพืน้ที่
แปลงใหญ่ 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

      12.2 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2560 แปลง 40 40 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 2,419 2,419 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 40,598 40,598 100.00
      12.3 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2561 แปลง 68 68 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 2,893 2,893 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 46,893 46,893 100.00
      12.4 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2562 แปลง 33 33 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 1,552 1,552 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 23,865.50 23,865.50 100.00
      12.5 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2562 แปลง 146 146 100.00  - ข้อมูลการยางแหง่ประเทศไทย
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 7,691 7,691 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 107,232.65 107,232.65 100.00
      12.6 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2563 แปลง 114 179 157.02
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 4,897 7,693 157.10
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 50,529.29 114,367.25 226.34
      12.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,963,200 20,963,200 100.00
13. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      13.1 ติดตามประเมินผลโครงการ เร่ือง 1 1 100.00
      13.2 การขับเคล่ือนงานในพืน้ที่ คร้ัง 4 4 100.00
      13.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,536,700.00 2,533,892.98 99.89
14. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,458,992,300.00 1,116,840,439.98 76.55
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่พืน้ทีแ่ละปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 2. เพือ่เพิม่มูลค่าของผลิตผล ผลิตภณัฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์
3. เพือ่เพิม่การค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
4. เพือ่ใหม้าตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เปน็ทีย่อมรับของผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศ

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่กษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 660,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 801,253,100 บาท (งบตามแผนงานยุทธศาสตร์ 779,774,900 บาท และงบตามแผนบรูณาการพืน้ทีร่ะดับภาค 21,478,200 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

แก่เกษตรกรสถาบนัเกษตรกร บคุคลากรทีเ่ก่ียวข้องและประชาชนทัว่ไป
1) ส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
    1.1) อบรมหลักสูตรการพฒันาที ่ปรึกษาระบบควบคุยภายใน ราย 50 - -

    1.2) อบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตรการจัดท าระบบควบคุม กลุ่ม 2,620 2,523 96.30
ภายใน 2 คร้ัง ราย 51,500 55,062 106.92

ไร่ 400,000 421,433.25 105.36
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4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

กลยุทธ์ที ่1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

2) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (มม.)
    2.1) ส่งเสริมและใหค้ าปรึกษาแก่เกษตรกร คร้ัง 44 71 161.36
    2.2) เจ้าหน้าที ่สมข. ติดตามใหค้ าแนะน า ศูนย์หม่อนไหมฯ คร้ัง 28 28 100.00
    2.3) เจ้าหน้าทีส่่วนกลาง ติดตามใหค้ าแนะน าเจ้าหน้าที่ คร้ัง 3 2 66.67
3) พฒันาเกษตรอินทรย์ (กสก.)
    3.1) อบรมเจ้าหน้าทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ราย 100 100 100.00
    3.2) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) ราย 2,000 2,000 100.00
เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้กษตรกรเหน็ความส าคัญของการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์
    3.3) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน ราย 3,000 3,000 100.00
(รายเดิม ป ี2562)
4) พฒันาเกษตรอินทรีย์สถาบนัเกษตรกรในพืน้ทีน่ิคมสหกรณ์ (กสส.)
    4.1) ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์นิคม ราย 98 98 100.00

ไร่ 98 98 100.00
    4.2) จัดอบรมหลักสูตรศึกษาดูงานใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ รุ่น 11 10 90.91
กลุ่มย่อย (เกษตรกรทีไ่ด้รับโรงเรือนพร้อมระบบน้ า) ราย 98 98 100.00
    4.3) สนับสนุนเงินอุดหนุนใหแ้ก่สหกรณ์ในการจัดหาโรงเรือน
 สหกรณ์ 15 15 100.00
พร้อมระบบน้ า โรงเรือน 98 98 100.00
   4.4) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิม่ขึ้นเฉล่ีย ร้อยละ 3 - -
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่นเพือ่ขับเคล่ือนกลุ่มเกษตกร ไร่ 10,000 11,200 112.00
เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.)
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    - อบรมเกษตกรใหม้ีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ PGS ไร่ 5,000 5,298 105.96
และสามารถขอรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ ราย 1,000 1,047 104.70
6) กิจกรรมส่งเสริมพฒันาด้านเกษตรอินทรีย์ (กป.)
    6.1) พฒันาการส่งเสริมพฒันา ด้านเกษตรอินทรีย์ ราย 500 500 100.00

ไร่ 1,375 1,375 100.00
    6.2) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ ราย 2,650 2,567 96.87
7) กิจกรรมส่งเสริมพฒันาด้านเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
    7.1) เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 180 220 122.22
    7.2) เกษตรกรทีผ่่านการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ ราย 180 220 122.22
แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์
1) กิจกรรมยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
     - สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าวอินทรีย์ 
(กลุ่มต่อเนือ่ง T2 และ T3) ไร่ 191,926 286,255 149.15

ราย 56,416 90,550 160.50
2) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    2.1) สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 80 80 100.00
    2.2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพิม่ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 310 332 107.10
3) พฒันาเกษตรอินทรีย์โดยพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าอินทรีย์ ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและนาข้าวอินทรีย์ (กป.)
     3.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐาน ราย 500 500 100.00
     3.3) สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 500 466 93.20
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

4) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กวก.)
     4.1) การเตรียมความพร้อมบคุลากร
           (1) อบรมเจ้าหน้าทีต่รวจรับรองการผลิตพชือินทรีย์ ราย 100 - -
           (2) อบรมเจ้าหน้าที ่ส่งเสริม และใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ราย 200 - -
ด้านการผลิตพชือินทรีย์
5) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (ตส.)
     5.1) ซักซ้อม/อบรมครูบญัชี ราย 73 73 100.00
     5.2) อบรมความรู้ด้านบญัชีแก่เกษตรกร ราย 2,200 2,200 100.00
     5.3) ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 1,540 1,553 100.84
     5.4) ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 1,540 1,548 100.52
     5.5) ติดตามประเมินผล ราย 165 167 101.21
6) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กสก.)
     - ติดตามและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 5,000 4,537 90.74

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์
1) กิจกรรมการตรวจรับรอง (กข.)
     1.1) เกษตรกรทีส่มัครป ี2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต กลุ่ม 808 651 80.57
ข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ราย 16,804 13,316 79.24

ไร่ 172,570 135,232 78.36
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ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรอง

กลยุทธ์ที ่3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

     1.2) เกษตรกรทีส่มัครป ี2561 ได้รับการตรวจประเมิน กลุ่ม 1,500 1,112 74.13
ระยะปรับเปล่ียน (T2) ราย 30,856 23,338 75.64

ไร่ 320,000 230,003 71.88
     1.3) เกษตรกรทีส่มัครป ี2562 ผ่านการประเมินระบบการผลิต กลุ่ม 2,620 2,503 95.53
ข้าวอินทรีย์เบือ้งต้น (T1) ราย 59,694 54,906 91.98

ไร่ 470,000 409,493.25 87.13
2) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    2.1) ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 80 134 167.50
    2.2) ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 105 106 100.95
    2.3) ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 14 14 100.00
    2.4) พืน้ทีป่ศุสัตว์อินทรีย์ทีต่รวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ไร่ 480 550.48 114.68
3) พฒันาเกษตรอินทรีย์โดยพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐาน ราย 100 229 229.00
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
และนาข้าวอินทรีย์ (กป.)
4) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กวก.)
    4.1) การตรวจประเมินเพือ่รับรองการผลิตพชือินทรีย์
           - ตรวจรับรองแปลงพชือินทรีย์ ฟาร์ม 1,500 4,181 278.73
           - แหล่งผลิตพชือินทรีย์ทีไ่ด้รับการรับรอง ฟาร์ม 900 2,739 304.33

ไร่ 4,500 16,031.29 356.25
           - ตรวจรับรองแปลงพชือินทรีย์
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

การผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (มกอช.)
    5.1) โครงการพฒันาทีป่รึกษาเกษตรกร ราย 180 220 122.22
    5.2) โครงการสถานทีจ่ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทีไ่ด้มาตรฐาน แหง่ 3 11 366.67
    5.3) โครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบ แหง่ 4 4 100.00
การรับรองมาตรฐาน
    5.4) การยกระดับและส่งเสริมการน ามาตรฐาน (GMP) แหง่ 1 1 100.00
ไปใช้ในสถานประกอบการ
6) พฒันากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พด.) ราย 1,000 1,469 146.90

ทีเ่ก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์
1) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    - พฒันาตลาดสีเขียว แหง่ 17 17 100.00
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค
1) กรมปศุสัตว์
    1.1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)
          (1) พฒันาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว
               - ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 850 151 17.76
               - สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 60 60 100.00
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กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ

5) ส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยพฒันา



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

3) กรมวิชาการเกษตร

            (1) การตรวจประเมินเพือ่รับรองการผลิตพชือินทรีย์
                 - ตรวจรับรองแปลงพชือินทรีย์ ฟาร์ม 750 767 102.27
            (2) การรับรองการผลิตพชือินทรีย์ ไร่ 2,250 1,590.18 70.67

ฟาร์ม 450 605 134.44
3) กรมพัฒนาทีด่ิน
    3.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินทีเ่หมาะสมและส่งเสริมระบบ ไร่ 5,750 334.75 5.82
การรับรองแบบมีส่วนร่วมใหก้ับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือตอนบน (พืน้ทีด่ าเนินการ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) 
    3.2) พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไร่ 5,750 5,750 100.00

ราย 575 89 15.48
4) ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    4.1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏรูิปทีดิ่นภาคเหนือ ไร่ 1,000 1,034 103.40
ตอนบน
           - อบรมเกษตกรใหม้ีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ ราย 200 216 108.00
PGS และสามารถขอรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ 
งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 779,774,900 770,409,792 98.80

1) กรมการข้าว บาท 674,261,000 672,046,700 99.67
2) กรมปศุสัตว์ บาท 5,260,400 5,181,310 98.50
3) กรมประมง บาท 6,653,000 4,122,500 61.96
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     3.1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

4) กรมหม่อนไหม บาท 4,339,500 3,213,400 74.05
5) กรมวิชาการเกษตร บาท 22,609,800 22,531,400 99.65
6) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ บาท 1,283,800 1,283,800 100.00
7) กรมส่งเสริมการเกษตร บาท 9,781,100 9,556,482 97.70
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ บาท 4,930,000 4,923,000 99.86
9) กรมพฒันาทีดิ่น บาท 26,358,000 23,869,100 90.56
10) ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม บาท 17,136,700 16,928,700 98.79
11) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ บาท 5,783,000 5,467,700 94.55
12) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บาท 1,378,600 1,285,700 93.26
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค บาท 21,478,200 13,026,400 60.65
1) กรมปศุสัตว์ บาท 1,112,400 1,106,400 99.46
2) กรมวิชาการเกษตร บาท 2,502,600 2,501,700 99.96
3 กรมพฒันาทีดิ่น บาท 13,729,000 5,511,100 40.14
4) ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม บาท 4,134,200 3,907,200 94.51
งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 801,253,100 783,436,192 97.78
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแหง่ชำติ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมกำรเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันำคุณภำพผลผลิตสินค้ำเกษตรเปำ้หมำยทีผ่ลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำนและปลอดภยัส ำหรับกำรบริโภค หรือส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ
เปา้หมายของโครงการ 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบกำรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพือ่เข้ำสู่ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน

2. แหล่งผลิต/สถำนประกอบกำร (แปลง/ฟำร์ม : ข้ำว พชื ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 802,806,000 บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
    1.1 กำรเตรียมกำรใช้มำตรฐำนบงัคับ เร่ือง 1 1 100.00
    1.2 กำรพฒันำศักยภำพระบบอำหำรศึกษำด้ำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร
          1) กำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกษตร เร่ือง 1 1 100.00
ตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรในสถำนศึกษำ
          2) โครงกำรเกษตรเพือ่ชีวิต 2563 รำย 100 97 97.00
    1.3 กำรประเมินควำมเทำ่เทยีมกำรรับรองระบบงำนขยำยขอบข่ำย คร้ัง 10 5 50.00  - เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
กำรรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจ COVID-19 จึงได้ปรับรูปแบบกำรอบรม

เปน็แบบออนไลน์
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5. โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.4 กำรพฒันำระบบกำรผลิตและกำรตรวจรับรองใหค้วำมพร้อม เร่ือง 2 2 100.00
ในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนบงัคับ 
    1.5 กำรพฒันำศักยภำพองค์กร (Certification Body : CB) / แหง่ 2 2 100.00
(Inspection Body : IB) เพือ่รองรับระบบกำรตรวจสอบและรับรอง
    1.6 กำรพฒันำหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ตรวจประเมิน
และพฒันำศักยภำพหน่วยรับรองและผู้ตรวจ
          1) พฒันำหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) / รำย 410 493 120.24

หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) 1/

          2) พฒันำผู้ตรวจประเมินตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร คร้ัง 3 3 100.00
ส ำหรับ Smart farmer และ YSF

หลักสูตร 1 1 100.00
(Train Of The Trainer)

หมำยเหตุ : 1/  - หลักสูตรผู้ตรวจประเมินตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เร่ืองกำรปฏบิติัทำงกำรเกษตรทีดี่ส ำหรับกำรท ำนำเกลือทะเล (มกษ.9055 - 2562) วันที ่15 - 17 กันยำยน 2563

                   - หลักสูตรข้อก ำหนดและกำรตรวจประเมินภำยในตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17065 : 2012 (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Auditor) 
                     วันที ่28 - 30 กันยำยน 2563 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 48 คน
                   - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำรกำรพฒันำศักยภำพผู้ตรวจประเมินเพือ่สนับสนุนและส่งเสริมกำรตรวจรับรองตำมมำตรฐำน GAP พชือำหำร (มกษ. 9001 - 2556) 
                     ในเขตปฏรูิปทีดิ่นวันที ่21 - 26 กันยำยน 2563 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 47 คน
                   - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำรกำรพฒันำศักยภำพผู้ตรวจประเมินเพือ่สนับสนุนและส่งเสริมกำรตรวจรับรองตำมมำตรฐำน GAP พชือำหำร (มกษ. 9001 - 2556) 
                     ในเขตปฏรูิปทีดิ่น วันที ่ 21 - 26 กันยำยน 2563 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 47 คน
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          3) จัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมใหก้ับผู้สอน

                     จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 38 คน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

รับรองฮำลำล
          1) ส่งเสริมและพฒันำระบบโรงเชือดสัตว์ฮำลำล
              1.1) ตรวจประเมินระบบมำตรฐำนฮำลำลโรงเชือด โรง 29 29 100.00
เพือ่กำรส่งออก
              1.2) ตรวจติดตำมมำตรฐำนโรงเชือดฮำลำล โรง 38 38 100.00
          2) ส่งเสริมและพฒันำบคุลำกรในระบบกำรรับรองฮำลำล โครงกำร 6 6 100.00
          3) ประชำสัมพนัธ์กิจกำรฮำลำลไทย โครงกำร 2 2 100.00
    1.8 กำรพฒันำและขยำยผลระบบตำมกำรสอบสินค้ำเกษตร คร้ัง 6 13 216.67
    1.9 กำรจัดนิทรรศกำรเพือ่เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนมำตรฐำน คร้ัง 6 2 33.33  - จัดนิทรรศกำรต่ำงประเทศไม่ได้ เนือ่งจำก
และกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19
    1.10 กำรส่งเสริมร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภยัเลือกใช้สินค้ำ Q ร้ำน/สำขำ 265 354 133.58  ท ำใหแ้ผนกำรจัดนิทรรศกำรทีว่ำงไว้ต้องยกเลิก
    1.11 กำรรับรองสถำนทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำ Q จังหวัด 65 58 89.23  - ในเดือน สิงหำคม ด ำเนินกำรในจังหวัด
    1.12 จ ำนวนผู้ตรวจประเมินสำมำรถน ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ รำย 410 493 120.24 ระนอง อุดรธำนี พทัลุง นรำธิวำส ชลบรีุ ตำก 
ในกำรตรวจประเมินทีส่อดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล และมำตรฐำน สระบรีุ อ่ำงทอง หนองคำย ภเูก็ต กำฬสินธุ์ 
สินค้ำเกษตร (มกษ.) เปน็ต้น
    1.13 จ ำนวนร้ำนค้ำ/สำขำทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำน Q ร้ำน 265 354 133.58
Restaurant และ Q Market 
    1.14 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 55,550,000 48,604,800 87.50
2. กรมการข้าว
    2.1 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนเมล็ดพนัธุ์ข้ำว (GAP Seed) 
          1) พฒันำระบบควบคุม ICS และตรวจประเมินเบือ้งต้น กลุ่ม 300 300 100.00
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    1.7 กำรพฒันำด้ำนมำตรฐำนและขีดควำมสำมำรถกำรตรวจสอบ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

          2) ตรวจสอบและรับรองสถำนทีร่วบรวม คัดบรรจุ แหง่ 30 9 30.00  - เนือ่งจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
เมล็ดพนัธุ์ข้ำว โควิด 19 ส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนในพืน้ที่

ท ำได้ไม่เต็มทีท่ ำใหต้้องเล่ือนวันตรวจประเมิน
ออกไป

          3) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์แบบกลุ่ม กลุ่ม 400 101 25.25  - ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว 2562
จ ำนวน 144 กลุ่ม ผ่ำนกำรตรวจประเมิน
101 กลุ่ม  และในป ี2563 อยู่ระหว่ำง
กำรตรวจประเมิน

          4) จัดท ำคู่มือและเอกสำรกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิต ชุด 2,500 2,500 100.00
เมล็ดพนัธุ์ข้ำว (GAP Seed)
    2.2 ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ (ORG)

กลุ่ม 2,397 2,211 92.24  - พบว่ำมีแปลงนำของเกษตรกรบำงกลุ่มที่
(แบบรำยกลุ่ม) ด ำเนินกำรในป ี2562 ประสบปญัหำภยัแล้ง

น้ ำทว่ม และยังมีแปลงของกลุ่มเกษตรกร
ป ี2563 ทีย่ังอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจประเมิน
เนือ่งจำกทีผ่่ำนมำประสบปญัหำกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ท ำให้
กำรด ำเนินงำนในพืน้ทีท่ ำได้ไม่เต็มที ่จึงส่งผล
ใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เปน็ไปตำมเปำ้หมำย

แปลง 1,500 780 52.00  - เนือ่งจำกแปลงนำของเกษตรกรบำงกลุ่ม
(แบบรำยเด่ียว) ประสบปญัหำน้ ำทว่ม และบำงรำยถอนตัว
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          1) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 

          2) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ปรับแผนจำกกำรสมัครขอตรวจประเมิน
แบบรำยเด่ียวไปเปน็รำยกลุ่ม ส่งผลใหก้ำร
ด ำเนินงำนไม่เปน็ไปตำมเปำ้หมำย

          3) จัดท ำคู่มือและเอกสำรกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิต ชุด 6,000 6,000 100.00
ข้ำวอินทรีย์
    2.3 ตรวจสอบและรับรองระบบมำตรฐำนข้ำว (GAP Grain)

กลุ่ม 55 10 18.18  - อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรอง
(แบบรำยกลุ่ม)

แปลง 500 416 83.20  - มีแปลงทีผ่่ำนกำรประเมินแล้ว 416 แปลง
(แบบรำยเด่ียว) และทีเ่หลืออยู่ระหว่ำงกำรตรวจประเมินฯ

กลุ่ม 200 344 172.00  - กรมกำรข้ำวได้ใหก้ำรรับรองแก่เกษตรกร
293 รำย 344 แปลง พืน้ที ่5,525 ไร่

          4) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว ชุด 5,000 5,000 100.00
          5) จัดพมิพใ์บรับรองและเอกสำรแจ้งผลกำรตรวจประเมินฯ ใบ 10,000 83 0.83  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ใหแ้ก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบกำร
          6) จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ระบบมำตรฐำนกำรรับรองข้ำว ชุด 10,000 10,000 100.00

          1) ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีข้ำว โรง 10 2 20.00  - เนือ่งจำกในป ี2563 มีผู้ประกอบกำร
สมัครเข้ำมำขอรับกำรรับรองน้อยกว่ำ
เปำ้หมำยทีต้ั่งไว้ส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำน
ไม่เปน็ไปตำมเปำ้หมำย
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          1) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำว GAP Grain

          2) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำว GAP Grain

          3) ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP ตำมระบบ
ISO/IEC 17065 : 2012

    2.4 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีข้ำว และผลิตภณัฑ์ข้ำว



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

          2) ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ข้ำว ผลิตภณัฑ์ 40 18 45.00  - เนือ่งจำกมีผู้ประกอบกำรสมัครเข้ำมำขอรับ
กำรรับรองน้อยกว่ำเปำ้หมำยทีต้ั่งไว้ส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนไม่เปน็ไปตำมเปำ้หมำย

          3) ตรวจสอบรับรองเคร่ืองหมำยข้ำวพนัธุ์แท้ ผลิตภณัฑ์ 40 21 52.50  - เนือ่งจำกมีผู้สมัครเพือ่ขอรับกำรรับรอง
    2.5 ตรวจติดตำม ควบคุมก ำกับสถำนประกอบกำรผลิต ร้ำน 500 494 98.80 ผลิตภณัฑ์ข้ำวน้อยกว่ำเปำ้หมำยทีต้ั่งไว้เพยีง
และจ ำหน่ำยเมล็ดพนัธุ์ข้ำว ผลิตภณัฑ์ข้ำว Q แค่ 24 ผลิตภณัฑ์ ส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำน
    2.6 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 65,064,000 56,262,400 86.47 ไม่เปน็ไปตำมเปำ้หมำย
3. กรมปศุสัตว์

แหง่ 44,800 70,136 156.55

ตัวอย่ำง 336,660 357,670 106.24

แหง่ 300 326 108.67

ตัวอย่ำง 800 797 99.63
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล
    3.3 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 277,981,900 277,127,700 99.69
4. กรมประมง

รำย 3,950 5,241 132.68
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    3.1 ตรวจสอบรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
          1) ตรวจประเมินฟำร์ม/โรงงำน และร้ำนค้ำจ ำหน่ำย
สินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ก ำหนด
          2) ตรวจวิเครำะหคุ์ณภำพสินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์ก ำหนด
    3.2 พฒันำและส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำลด้ำนปศุสัตว์
          1) ตรวจประเมินสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล
          2) ตรวจวิเครำะหคุ์ณภำพสินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำน

     4.1 กำรพฒันำศักยภำพเกษตรกร/ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง
และบคุลำกรภำครัฐด้ำนกำรประมง     



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แหง่ 28,103 29,276 104.17
ตัวอย่ำง 74,832 81,092 108.37

สถำนประกอบกำร
     4.4 ออกใบอนุญำต  ใบรับรอง ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบยีน ฉบบั 570,575 559,419 98.04  - ผลงำนไม่เปน็ไปตำมเปำ้หมำย เนือ่งจำก

ตัวอย่ำง 44,757 50,979 113.90 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
คร้ัง 77,640 90,252 116.24

แหง่ 39 38 97.44
คุณภำพและควำมปลอดภยัสินค้ำประมงและกำรรักษำสมรรถนะ
หอ้งปฏบิติักำร
     4.8 วิเครำะหร์ะบบกำรตรวจสอบรับรองสินค้ำประมงส่งออก ระบบกำรเชื่อมโยง 1 1 100.00
เพือ่พฒันำระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับใหม้ีประสิทธิภำพ
     4.9 กำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำ ตัวอย่ำง 172,450 218,857 126.91
     4.10 กำรเฝ้ำระวังฟำร์มปลอดโรค แหง่ 55 88 160.00

ตัวอย่ำง 450 640 142.22
     4.12 กำรตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ตัวอย่ำง 18,648 14,310 76.74  - ผลงำนไม่เปน็ไปตำมเปำ้หมำย เนือ่งจำก
     4.13 กำรเฝ้ำระวังคุณภำพส่ิงแวดล้อมจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ ตัวอย่ำง 16,421 16,421 100.00 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
     4.14 กำรตรวจติดตำมคุณภำพควำมปลอดภยัหอยสองฝำ ตัวอย่ำง 6,130 8,338 136.02 ท ำใหไ้ม่สำมำรถส่งออกสินค้ำได้ตำมปกติ
     4.15 กำรผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพือ่ใช้ในกำรเพำะเล้ียง ขวด/ซอง 144,000 161,775 112.34
สัตว์น้ ำ
     4.16 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 265,047,500 264,662,700 99.85
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     4.3 ตรวจปจัจัยกำรผลิตจำกแหล่งเพำะเล้ียงและ

สัตว์น้ ำซำกสัตว์น้ ำและผลิตภณัฑ์
     4.7 จัดท ำ รักษำ และขยำยขอบข่ำยระบบ ISO เพือ่รับรอง

     4.11 กำรจัดกำรเชื้อด้ือยำต้ำนจุลชีพในสัตว์น้ ำ

     4.5 ตรวจวิเครำะหว์ัตถุดิบและผลิตภณัฑ์
     4.6 เฝ้ำระวังกำรปอ้งกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำและส่งออก

     4.2 ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพือ่รับรองมำตรฐำนตำมระบบ ฟำร์ม 25,000 110,788 443.15  - ณ กันยำยน 63 ด ำเนินกำรได้ทัง้ส้ิน
กำรจัดกำรคุณภำพ GAP พชื 110,788 ฟำร์ม/97,825 รำย/

810,493.68 ไร่ ผ่ำนกำรรับรอง 
99,302 ฟำร์ม/86,704 รำย/
740,928.00 ไร่

    5.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเหด็ โรงงำน 450 1,292 287.11  - ณ กันยำยน 2563 ผ่ำนกำรรับรอง
เพือ่รับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรระบบ GMP  ทัง้ส้ิน 1,269 โรงงำน
    5.3 พฒันำและขยำยผลกำรลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร กิจกรรม 2 2 100.00 1. ตรวจสินค้ำจำกแหล่งผลิต (โรงงำนผู้ผลิตปุย๋/
ทีส่่งผลต่อเกษตรกรและคุณภำพส่ิงแวดล้อม โรงงำนผู้ผลิตวัตถุอันตรำย/สถำนทีร่วบรวม
    5.4 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 74,145,400 72,357,200 97.59 เมล็ดพนัธุ)์ ด ำเนินกำรแล้ว 448 ร้ำนค้ำ/

โรงงำน
2. อบรมสำรวัตรเกษตรทีม่ีคุณภำพ 
Q Inspector ด ำเนินกำรแล้ว 112 รำย

6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 พฒันำเจ้ำหน้ำทีเ่ปน็ทีป่รึกษำเกษตรกรและเปน็วิทยำกร รำย 400 400 100.00
ด้ำนมำตรฐำน GAP 
    6.2 อบรมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP และศึกษำดูงำน รำย 15,000 15,000 100.00
    6.3 ติดตำมใหค้ ำปรึกษำแนะน ำและตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 15,000 14,875 99.17
    6.4 น ำร่องงำนส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรแบบมีระบบควบคุม กลุ่ม 6 6 100.00
ภำยในตำมระบบมำตรฐำน GAP ICS
    6.5 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 65,017,200 63,891,019 98.27
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บำท 802,806,000 782,905,819 97.52
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเล้ียงปศุสัตว์ใหม้ีความแข็งแรง โดยเฉพาะในเร่ืองอาหารสัตว์คุณภาพดี
เปา้หมายของโครงการ จัดต้ังศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) 1 แหง่ สนับสนุนเกษตรกร 100 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2562 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 17,525,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แหง่ 1 1 100.00
ราย 100 100 100.00
บาท 17,525,000 16,571,000 94.56
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            6. โครงการสง่เสริมเกษตรปลอดภัย                    
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

1. จัดต้ังศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

2. เกษตรกรเข้ารับบริการ (Feed Center)
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมการปลูกพชืสมุนไพร สร้างวัตถุดิบสมุนไพรทีม่ีคุณภาพ รวมทัง้ส่งเสริมการใช้ภมูิปญัญา องค์ความรู้ และนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพร

2. เพือ่พฒันาความรู้แก่เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร ใหม้ีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเร่ืองการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
และมาตรฐานการผลิตพชืสมุนไพร
3. เพือ่พฒันาศักยภาพของเกษตรกรใหส้ามารถผลิตพชืสมุนไพรทีม่ีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพชืสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้
5. เพือ่เตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรใหส้ามารถพฒันาเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้

เปา้หมายของโครงการ พฒันาศักยภาพเกษตรกร 1,200 ราย และส่งเสริมการปลูก 1,200 ราย ในพืน้ที ่40 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 9,562,300 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 พฒันาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ราย 1,200 1200 100.00
    1.2 ปรับปรุงและพฒันาแปลงขยายพนัธุ์สมุนไพรและรวบรวม จุด 12 12 100.00
พนัธุ์สมุนไพร
    1.3 พฒันาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร (จัดท าหรือ จุด 80 78 97.50
ปรับปรุงจุดเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรและ
จัดท าจุดเรียนรู้การแปรรูปพชืสมุนไพร) 

บาท 5,430,300 5,350,486 98.53     
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7. โครงการสง่เสริมการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสมุนไพร
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม  
    2.1 ส่งเสริมการปลูก และการแปรรูปพชืสมุนไพรในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 1,200 1,214 101.17

บาท 4,132,000 3,904,900 94.50
3. งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 9,562,300 9,255,386 96.79    

2-38

    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ข้าวและผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวโดยพฒันาเปน็ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

สร้างสรรค์และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
2. เพือ่ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดี่ (GPM) รวมทัง้การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Brand)
แก่ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปสร้างแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูป
3. เพือ่สนับสนุนความรู้ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์และการผลิตสินค้าใหไ้ด้มาตรฐานมีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ใหส้ามารถขยายตลาดด้วยระบบร้านค้า
เครือข่ายและออนไลน์ รวมทัง้การส่งเสริมการวิจัยตลาดและสินค้าผลิตภณัฑ์ OTOP

เปา้หมายของโครงการ 1. นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านข้าว/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว และผู้สนใจทัว่ไป สามารถน าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดจนเกิดผล
เปน็รูปธรรมและเกิดการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2560 - 2566
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 3,920,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ผลิตภณัฑ์ 4 4 100.00

    - จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ (เอกสารวิชาการ แผ่นพบั 
และ Pop up/Roll up) ผลงานส่ือ 1 1 100.00
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8. โครงการแปรรูปสนิค้าเกษตร
8.1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสงู

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

2. การประชาสัมพนัธ์

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

3. บริหารจัดการโครงการ
     3.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีช่่วยปฏบิติังานโครงการ ราย 4 4 100.00
     3.2 ติดตามเก็บข้อมูล ใหค้ าแนะน าและค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ คร้ัง 14 8 57.14

บาท 3,920,000.00 2,353,100.00 60.03
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรได้รับความรู้และทกัษะด้านการแปรรูป เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ และเปน็ช่องทางการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิม่
เปา้หมายของโครงการ ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแปรรูปพฒันาสินค้าผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ 1,470 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 24,849,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

 1. ถ่ายทอดความรู้ แนะน า พัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูป ราย 160 200 125.00
 

    1.1 การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ ราย 80 100 125.00

    1.2 การแปรรูปผลิตภณัฑ์นม ราย 80 100 125.00
2. สาธิตการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ ราย 1,310 1,310 100.00
    2.1 การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ ราย 750 758 101.07
    2.2 การแปรรูปผลิตภณัฑ์นม ราย 390 377 96.67
    2.3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ไข่ ราย 110 115 104.55
    2.4 การแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์อื่น ๆ ราย 60 60 100.00
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8.2 กิจกรรมพัฒนาผลติภัณฑ์ปศุสตัว์ ภายใตแ้ผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน           
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

8. โครงการแปรรูปสนิค้าเกษตร

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ใหแ้ก่เกษตรกร

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ราย 1,470 - -
(Output)

ราย 350 - -
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้ไม่น้อยกว่า 
15,000 บาท/เดือน (Outcome)

บาท 24,849,200 19,306,100 77.69
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3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

4. เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและขยายผลการผลิตข้าวบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) ทีเ่ปน็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง) อย่างเปน็ระบบ


ทัง้การผลิต แปรรูป และการตลาด
2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) ทีเ่ปน็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง) ใหไ้ด้มาตรฐานสากล

เปา้หมายของโครงการ 1. มูลค่าการค้าสินค้าข้าวส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) และข้าวพืน้เมืองทีม่ีอัตลักษณ์พืน้ถิ่นภาคใต้ มีมูลค่าเพิม่ขึ้นร้อยละ 10
2. พฒันาสมาคม องค์กรสหวิชาชีพบริหารจัดการสินค้าข้าวส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ และข้าวพืน้เมือง อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น จ านวน 1 แหง่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 4,210,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ราย 462 352 76.19  - เนือ่งจากได้รับงบประมาณล่าช้า (กรมได้รับ
เมืองพทัลุง เดือน ม.ีค. 63) และผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) จึงท าใหก้ารด าเนินงานกิจกรรม
ดังกล่าว ซ่ึงจัดในพืน้ทีต่่างจังหวัดไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที ่รวมทัง้เกษตรกร
บางรายไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามวัน/เวลา 
ทีก่ าหนด เพราะติดภาระกิจ
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 9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน     
9.1 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร (กิจกรรมการผลติข้าวพ้ืนเมืองที่เปน็อัตลกัษณ)์

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและขึ้นทะเบยีนข้าว GI ข้าวสังข์หยด
เมืองพทัลุง 
    1.1 จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบยีนข้าว GI ข้าวสังข์หยด



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

    1.2 สนับสนุนการปรับเปล่ียนเตรียมพืน้ทีก่ารผลิตข้าวสังข์หยด กลุ่ม 50 35 70.00  - ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
เมืองพทัลุง (การก าจัดวัชพชืวิธีเขตกรรม) โคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าใหก้ารด าเนิน
2. กิจกรรมการตรวจรับรองคุณภาพ GI ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง งานเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถ
    - ตรวจรับรองมาตรฐาน GI (EU) กลุ่ม 5 5 100.00 ด าเนินการได้ในบางพืน้ที่
3. การแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภณัฑ์ข้าวถุง
    3.1 อบรมสร้างเครือข่ายพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปหลักสูตรวิทยากร ราย 50  -  -  - ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนือ่งด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ท าใหไ้ม่สามารถรวมกลุ่มเกษตรกร
ได้ รวมทัง้งบประมาณบางส่วนถูกดึงเข้า พรบ.
โอนงบประมาณ 

    3.2 พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว (ผลิตภณัฑ์อาหารจากข้าว) ผลิตภณัฑ์ 4 2 50.00  - กิจกรรมดังกล่าวมีรายละเอียดงานค่อนข้าง
มากและต้องใช้เคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
บคุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ กรมฯ จึงต้อง
จัดหาบริษทัผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ ซ่ึงทีผ่่านมา
ยังไม่ได้ผู้รับเหมาทีผ่่านเกณฑ์การคัดเลือก

    3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว ผลิตภณัฑ์ 2 2 100.00
    3.4 ส่งเสริมระบบมาตรฐานการจัดท าโรงสี GMP แหง่ 1  -  -  - งบประมาณถูกดึงเข้า พรบ. โอนงบประมาณ

เพือ่ใช้บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

4. การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพนัธ์
    4.1 จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง คร้ัง 1 1 100.00
    4.2 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่คุณค่าข้าวพืน้เมือง คร้ัง 1 1 100.00
และค่านิยมข้าว GI
5. ด้านการบริหารจัดการโครงการ
    - จ้างเหมาเจ้าหน้าทีช่่วยปฏบิติังานโครงการ ราย 5 5 100.00

บาท 4,210,000.00 1,931,955.82 45.89  - การเบกิจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเปา้หมาย
เนือ่งจาก กิจกรรมบางส่วนไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน ซ่ึงเปน็ผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

2. เพือ่ใหส้ถาบนัเกษตรกรหรือชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินการบญัชีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
เปา้หมายของโครงการ สถาบนัเกษตรกร จ านวน 75 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 4,400 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. พฒันาศักยภาพการบริหารการเงินการบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกร แหง่ 75  -  -  - ยุติการด าเนินโครงการ เนือ่งจากเปน็โครงการ
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณฯ
ตามพระราชบญัญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ตรวจเยี่ยมใหค้ าปรึกษาและก ากับแนะน า แหง่ 75  -  -
3. ติดตามประเมินผล แหง่ 75  - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,400 4,400 100.00  - ปรับลดงบประมาณจากเดิม 1,003,900 บาท 

เปน็ 4,400 บาท
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9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน 
9.2 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร (ภาคใต้)

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

2. เพือ่ส่งเสริมการแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิ่น และพฒันาช่องทางการตลาด
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร จ านวน 360 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 2,660,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญา ราย 360 360 100.00  - ปรับแผนการปฏบิติังานตามความเหน็ชอบ 
ทอ้งถิ่น จากส านักงบประมาณ จากเดิม 750 ราย 
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,660,000 2,618,551 98.44 เปน็ 360 ราย 
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                9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน                   
9.3 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ฟืน้ฟแูละปรับปรุงสภาพดินในภาคใต้ใหเ้หมาะสมกับการปลูกข้าวสังข์หยด

2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับปรุงบ ารุงดินในพืน้ทีภ่าคใต้ใหม้ีสภาพเหมาะสมสามารถปลูกพชือาหารสัตว์ ใหไ้ด้ผลผลิตทีดี่มีคุณภาพ
เปา้หมายของโครงการ 1. พฒันาคุณภาพดินพืน้ทีป่ลูกข้าวสังข์หยด 4,000 ไร่ ด าเนินการในจังหวัดพทัลุง

2. พฒันาคุณภาพดินพืน้ทีป่ลูกพชือาหารสัตว์ภาคใต้ 8,000 ไร่ ด าเนินการในจังหวัดกระบี ่ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พงังา พทัลุง ภเูก็ต ระนอง สงขลา  
สตูล และสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 7,321,600 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. พฒันาคุณภาพดินพืน้ทีป่ลูกข้าวสังข์หยด ไร่ 4,000 4,000 100.00
2. พฒันาคุณภาพดินเพือ่ปลูกพชือาหารสัตว์ภาคใต้ ไร่ 8,000 8,000 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,321,600.00 6,378,998.05 87.13  - ส่งคืนงบทีเ่หลือใหส้ านักงบประมาณ

942,601.95 บาท

2-47

9. โครงการเพ่ิมศักยาภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน    
9.4 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ศึกษาหว่งโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ 

2. เพือ่ศึกษาต้นทนุการผลิตสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ 

3. เพือ่จัดท าแนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ของประเทศไทย 
เปา้หมายของโครงการ รายงานผลการศึกษาและบทความทางวิชาการ  “แนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ภมูิศาสตร์” 

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 2,416,900 บาท

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 ก.ย. 63)

1. ศึกษาแนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรอง เล่ม 1 1 100.00

ส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ ร้อยละ 100 97.64 97.64  - ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ส่งผลใหต้้องปรับลดแผนงาน แผนเงิน มีระยะ

เวลาท างานจ ากัดต้องเร่งรัดเบกิจ่าย ซ่ึงขณะนี้

อยู่ระหว่างการจัดท าเล่ม เพือ่เผยแพร่ต่อไป

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,416,900.00 2,340,497.63 96.84  - ส่งคืนงบทีเ่หลือ 48,304.70 บาท

และเหลือจ่าย 8,714.07 บาท
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9. โครงการเพ่ิมศักยาภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน    
9.5 กิจกรรมจดัท าแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสนิค้าเกษตรที่ไดร้ับรองสิง่บง่ชี้ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสนิค้าเกษตรที่ไดร้ับ

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

และการผลิตข้าวลดต้นทนุการผลิตข้าว และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
เปา้หมายของโครงการ 

มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายข้าวเพิม่ขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 1,233,823,500 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมการข้าว
    1.1 การส่งเสริมการปลูกข้าว ป ี2562/63 รอบที ่2 ล้านไร่ 5 7 140.00
    1.2 การส่งเสริมการปลูกข้าว ป ี2563/64 รอบที ่1 ล้านไร่ 60 60 100.00
    1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าว 
          1) ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ทีผ่ลิตได้ ตัน 64,073 60,524 94.46
          2) ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ทีก่ระจายได้ ตัน 64,073 59,397 92.70
    1.4 การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ 
          1) กลุ่มแปลงใหญ่ แปลง 1,733 1,863 107.50
          2) การถ่ายทอดความรู้ ราย 49,525 49,780 100.51

 แปลง 1,733 1,913 110.39
 กลุ่ม 1,368 1,368 100.00
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          3) การสนับสนุนปจัจัยการผลิต

การผลิตข้าวเปลือกของชาวนามีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น มีต้นทนุการผลิตลดลง ราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น และท าใหค้รัวเรือนชาวนา

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

          4) การตรวจรับรองข้าว GAP

             10. แผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร             
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

เพือ่ใหม้ีการบริหารจัดการข้าวโดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต วางแผนการผลิตข้าวใหเ้กิดความสมดุลกับความต้องการของตลาด และเพิม่ประสิทธิภาพ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

   1.5 การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ไร่ 400,000 400,000 100.00
   1.6 การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 
        1) ข้าว กข 43 ไร่ 50,000 44,616 89.23
        2) ข้าวพืน้นุม่ (กข 79) ไร่ 50,000 23,128 46.26
   1.7 การเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้ ไร่ 30,000 27,184 90.61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   1.8 การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง ราย 15,000 5,944 39.63  - เนือ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ส่งผลใหก้ารจัดกิจกรรม
ตามโครงการเกิดความล่าช้าไม่เปน็ไปตาม
แผนปฎบิติังาน

   1.9 การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร  - ขณะนีก้รมการข้าว อยู่ระหว่างการประชุม
        1) ข้าวอินทรีย์ ตัน 2,600  -  - กลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ เพือ่เชื่อมโยง
        2) ข้าว GAP ตัน 1,000  -  - ตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและ

ประชุมกับผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ
เพือ่เชื่อมโยงตลาด ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP
ไปสู่ขั้นตอนของการขายข้าว

บาท 1,223,050,200 898,568,172 73.47  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
    2.1 การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ป ี2562/63 รอบที ่2 
          1) ครัวเรือนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบยีน ครัวเรือน 564,897 409,414 72.48
          2) พืน้ทีป่ลูกข้าวทีข่ึ้นทะเบยีน ไร่ 9,309,579.54 6,321,597.90 67.90
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   1.11 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 การส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย 
          1) จัดเวทชีุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกร ราย 18,000 17,080 94.89
ผลิตพชืหลากหลายตามความต้องการของตลาด
          2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพืน้ทีข่ยายผล ปรับเปล่ียน แปลง 600 600 100.00
ไปปลูกพชืหลากหลาย
   2.3 การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ป ี2563/64 รอบที ่1 
         1) ครัวเรือนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบยีน ครัวเรือน 4,494,561 1,574,482 35.03
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวทีข่ึ้นทะเบยีน ไร่ 61,210,574 21,421,794 35.00

บาท 10,773,300 10,035,507 93.15
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,233,823,500 908,603,679 73.64
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   2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีน่าร้างใหส้ามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพชืแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการประกอบอาชีพการเกษตรใหม้ีรายได้ ความเปน็อยู่ดีขึ้นและมัน่คง
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 1,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 10,000,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ไร่ 1,000 1,000 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,000,000 9,779,200 97.79
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1. พืน้ทีน่าร้างได้รับการพฒันาและฟืน้ฟู

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติดา้นการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลกูพืชเกษตรผสมผสาน)
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

เปา้หมาย ร้อยละ

11. การท าเกษตรผสมผสาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพืน้ทีเ่กษตรกรรมจังหวัดภาคใต้เพือ่การปลูกพชืในระบบเกษตรผสมผสาน
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 3,000 ไร่ (ด าเนินการในจังหวัดสงขลา สตูล พทัลุง และตรัง)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 40,604,300  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ไร่ 3,000 3,000 100.00
ในพืน้ทีภ่าคใต้
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 40,604,300 38,442,866.50 94.68
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

1. จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ าเพือ่การปลูกพชืผสมผสาน

11. การท าเกษตรผสมผสาน
11.2 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร 

(กิจกรรมจดัระบบอนุรักษ์ดนิและน้ าเพ่ือการปลกูพืชผสมผสานในพ้ืนที่ภาคใต)้
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพีอ่เพิม่รายได้ใหก้ับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปสู่ Smart Farmer
เปา้หมายของโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรทีอ่ยู่ระหว่างใหก้ารสงเคราะหแ์ละสนับสนุนใหม้ีการปลูกแทน แบบผสมผสาน จ านวน 900 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563    
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 2,313,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. อบรมเกษตรกรทีอ่ยู่ระหว่างใหก้ารสงเคราะหแ์ละสนับสนุน รุ่น 30 30 100.00
ใหม้ีการปลูกแทน แบบผสมผสาน ราย 900 902 100.22
2. ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรผสมผสาน 1 วัน คร้ัง 1 1 100.00
3. จัดเวทชีุมชม และสรุปผลโครงการฯ 1 วัน คร้ัง 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,313,000 1,828,565 79.06
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11.3 โครงการบริหารจดัการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสูส่วนยางพาราอยา่งยั่งยนื (เกษตรผสมผสาน)
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

11. การท าเกษตรผสมผสาน

1. เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ใหเ้กินความต้องการของตลาด

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันาระบบการปลูกข้าว การประเมินพืน้ทีก่ารปลูกข้าว การระบาดโรค และแมลงศัตรูข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพือ่การวางแผน

และพฒันาการผลิตข้าวใหม้ีประสิทธิภาพ
เปา้หมายของโครงการ จ านวนเทคโนโลยีทีส่ามารถประเมินพืน้ทีป่ลูกข้าวในประเทศไทยและเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรคแมลงศัตรูข้าวทีส่ าคัญ
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 4,600,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. บรูณาการโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เทคโนโลยี 3 - -  - ไม่สามารถด าเนินงานทัง้ 3 กิจกรรมแล้วเสร็จ
2. พฒันาและจัดการฐานข้อมูลด้านข้าว ระบบ 1 - - ได้ เนือ่งจากโครงการถูกตัดงบประมาณในส่วน

ของงบด าเนินงานส่งผลใหก้ารด าเนินงาน ทัง้ 3 
3. จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เทคโนโลยี 3 - - กิจกรรมยังไม่เสร็จสมบรูณ์ตามเปา้หมายทีก่ าหนด
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,600,000 3,317,750 72.13  - งบประมาณทีเ่บกิจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจและครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 5 รายการ (ด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ
80) ทีเ่หลืออีก 1 รายการไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพนั (PO) ได้ จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือ
ได้ทนั ส่งผลใหก้ารเบกิจ่ายงบประมาณไม่เปน็ไป
ตามเปา้หมาย
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หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

12. การเกษตรอัจฉริยะ
12.1 โครงการพัฒนาและประยกุตใ์ช้เทคโนโลยขีั้นสงูในการผลติพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลติข้าวดว้ยเทคโนโลยขีั้นสงู)

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เกษตรกร ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร สถานบนัการศึกษา ภาคเอกชน
3. ได้องค์ความรู้และฐานข้อมูล Big data ส าหรับการบริหารจัดการแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เปา้หมายของโครงการ จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จ านวน 4 แปลง (ปาล์มน้ ามัน อ้อย มะม่วง มันส าปะหลัง) และโรงเรือนผลิตพชือัจฉริยะ 1 โรงเรือน
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 9,063,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. จัดแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ แหง่ 4 4 100.00
2. จัดท าโรงเรือนผลิตพชือัจฉริยะ โรงเรือน 1 1 100.00
3. ติดตามประเมินผล คร้ัง 10 10 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,063,200 9,052,013 99.88
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ

12.2 โครงการแปลงเรียนรูเ้ทคโนโลยกีารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติพืชดว้ยระบบเกษตรอัจฉริยะ
12. การเกษตรอัจฉริยะ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย และกรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ กระตุ้นใหม้ีการใช้ผลิตภณัฑ์ยางพารา หรือผลิตภณัฑ์ทีม่ียางพาราเปน็ส่วนผสมมาใช้ประโยชน์

ในการบริการสาธารณะมากขึ้น
2. เพือ่เพิม่รายได้ใหก้ับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และลดความผันผวนและรักษาระดับราคายางพารา

เปา้หมายของโครงการ 1. หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ คิดเปน็ปริมาณน้้ายางสด จ้านวน 1,000,000 ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ
2. หน่วยงาน (ชป.) มีปริมาณการใช้น้้ายางข้น 30,001.04 ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2563 - 2565 (กยท.) ต้ังแต่ป ี2561 - 2565 (ชป.) 
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 2,120,310,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. การยางแหง่ประเทศไทย
    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ คร้ัง 2 1 50.00  - เนือ่งจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
    1.2 การติดตาม และชี้แจงการด้าเนินงาน คร้ัง 2 1 50.00 โคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัด
    1.3 การใช้ยางในแต่ละหน่วยงาน ตัน 90,534.46 25,577.78 28.25 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการได้
           1) กระทรวงยุติธรรม ตัน 1,113.96 482.18 43.29
           2) กระทรวงกลาโหม ตัน 982.70 741.38 75.44
           3) กระทรวงคมนาคม ตัน 52,368.04 - -
           4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัน 6,354.08 3,969.74 62.48
           5) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ตัน 1.10 0.14 12.73
           6) กระทรวงสาธารณสุข ตัน 29,714.58 20,384.34 68.60  - อยู่ระหว่างรอรายงาน
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 22,750 4.55
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13. โครงการสง่เสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. กรมชลประทาน
ตัน 3,177.04 1,984.87 62.48

    2.2 ประเภทของงาน รายการ 205 188 91.71
          1) ถนน Para Asphaltic รายการ 135 120 88.89
          2) Para Soil Cement รายการ 70 68 97.14

บาท 2,119,810,200 1,191,843,522 56.22  - งบลงทนุ ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

3. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,120,310,200 1,191,866,272 56.21
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    2.1 ปริมาณการใช้ยางข้น

    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวในเขต ส.ป.ก. โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกไม้ปำ่ ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล หรือไม้อื่น ๆ ทีม่ีคุณค่ำ พร้อมทัง้ด ำเนินกิจกรรมตำมระบบวนเกษตร 

เพือ่ประโยชน์ในกำรฟืน้ฟ ูอนุรักษดิ์นและน้ ำ และสร้ำงควำมชุ่มชื้นในแปลงเกษตร
2. เพือ่ส่งเสริมใหอ้ำชีพเกษตรกรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับปำ่ได้อย่ำงยั่งยืน เกิดแหล่งปจัจัยพืน้ฐำนตำมธรรมชำติตำมมำ

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ขตปฏรูิปทีดิ่น จ ำนวน 45,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2562 - 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 41,805,300 บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. พืน้ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่น
    1.1 พืน้ทีส่่วนบคุคลทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตร (out put) ไร่ 44,000 44,005.78 100.01
    1.2 พืน้ทีส่ำธำรณะทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตร (out put) ไร่ 1,000 2,117 211.70
2. อบรมเกษตรกรเร่ืองระบบวนเกษตรแบบพึง่ตนเอง (out put) รำย 4,500 4,393 97.62

บำท 41,805,300    38,005,200 90.91

2-59

ร้อยละ

14. โครงการสง่เสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปร้ียว ดินกรด โดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปนูเพือ่การเกษตร) ร่วมกับการใช้พชืปุย๋สด รวมทัง้การปรับโครงสร้างของพืน้ที่

ใหม้ีสภาพเหมาะสมสามารถท านา ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นใหไ้ด้ผลผลิตสูงขึ้น

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 67,727 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 202,302,300 บาท 

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 ก.ย. 63)

1. ปรับปรุงคุณภาพดิน ไร่ 67,727 68,727 101.48

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 202,302,300 193,067,400 95.44  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอน ฯ
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                   15. การปรับปรุงคุณภาพดนิ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ                
15.1 ผลผลติที่ 3 ทรัพยากรดนิและน ้าไดร้ับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดนิ)

ไตรมาสที่ 4  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหเ้กษตรกรตระหนักถึงปญัหาการชะล้างพงัทลายของดิน มีความรู้และเข้าใจวิธีการปลูก และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษดิ์น

และน้ าได้อย่างยั่งยืน

2. จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ลดการชะล้างพงัทลายของดิน แก้ไข ปรับปรุง และฟืน้ฟดิูนทีเ่ส่ือมโทรมใหม้ีความอุดมสมบรูณ์
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 1,024,300 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 762,008,800 บาท 

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 ก.ย. 63)

1. ฟืน้ฟ ูและปอ้งกันการชะล้างพงัทลายของดิน ไร่ 1,024,300 1,024,300 100.00

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 762,008,800 724,431,700 95.07  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอน ฯ
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                   15. การปรับปรุงคุณภาพดนิ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ                

เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 4  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ร้อยละ
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

15.2 ผลผลติที่ 3 ทรัพยากรดนิและน ้าไดร้ับการพัฒนา (กิจกรรมฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ)

แผนปฏบิตัิงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหม้ีศักยภาพในการรองรับนักทอ่งเทีย่ว

2. เพือ่ยกระดับแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน
เปา้หมายของโครงการ สนับสนุนการพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร จ านวน 77 แหล่ง
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2561 - 2565

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 3,860,000 บาท 

แผนและผลการปฏบิตัิงาน ปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 ก.ย. 63)
1. สัมมนาเชิงปฏบิติัการเจ้าหน้าทีส่่วนกลางและส่วนภมูิภาค ราย 123 123 100.00
2. สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร แหล่ง 77 77 100.00
3. อบรมเพิม่ทกัษะในการบริหารจัดการทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร ราย 770 770 100.00
4. ยกระดับแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน จังหวัด 77 77 100.00
(ประเมินแหล่งทอ่งเทีย่ว)
5. ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) เส้นทาง 9 9 100.00
การทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร
6. พฒันาข้อมูลแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร เร่ือง 1 1 100.00

ล้านบาท 3,860,000 3,809,900 98.70
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16. โครงการสง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ร้อยละ
หน่วยนับ

7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เปน็การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหผู้้บริโภคทัง้ชาวไทยและต่างประเทศได้ทราบถึงคุณค่าและความเปน็เอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย (Thai silk)

2. เพือ่เพิม่รายได้ใหก้ับเกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการผ้าไหม โดยเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผ้าไหมใหม้ากขึ้น ภายหลังสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19

เปา้หมายของโครงการ ประชาชนทัว่ไปทีเ่ข้าร่วมงาน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหมครอบคลุมทัว่ทกุภมูิภาค 
กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหม และกลุ่มผู้ใช้ผ้าไหม 

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 5,000,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กิจกรรมการออกแบบตัดเย็บชุดเส้ือผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ทัว่โลก ชุด 40 70 175.00  - มีการปรับปรุงรายละเอียดและกิจกรรม
คร้ัง 1 1 100.00 ภายใต้โครงการ

แฟชั่นโชว์ผลงานการตัดเย็บผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์
3. กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการจ าหน่าย ร้าน 50 50 100.00
ผ้าไหม และผลิตภณัฑ์จากหม่อนไหม
4. จ านวนการจัดแสดงสินค้า (Output) คร้ัง 1 1 100.00
5. มูลค่าการจัดจ าหน่ายสินค้าหม่อนไหม (Outcome) บาท 8,000,000 - -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,000,000 740,300 14.81
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2. กิจกรรมประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการตลาด : การจัดนิทรรศการ

                    17. โครงการตลาดน าการผลติดา้นสนิค้าหม่อนไหม             
  ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ

การเผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวคิด (Theme) "มหกรรมผ้าไหมไทย
จากชุมชนสู่สากล" พธิีเปดิงานและแถลงข่าวการจัดงานจัดแสดง



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพิม่ความสามารถและโอกาสในการผลิต
และประกอบอาชีพใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านพชืไร่ พชืสวน
ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ ใหแ้ก่เกษตรกร
ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาทีอ่ยู่ในพืน้ที ่และขยายผลไปยังพืน้ทีใ่กล้เคียงในอ าเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 1,780,350 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1.. กรมพัฒนาทีด่ิน
     1.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30 30 100.00
     1.2 สาธิตการท้า การใช้น ้าหมักชีวภาพ ไร่ 30 30 100.00
     1.3 สาธิตการท้าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 30 30 100.00
     1.4 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 10 10 100.00
ในการปลูกไม้ผล 
     1.5 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 5 5 100.00
ในการปลูกพชืผัก

2-64

ร้อยละ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.1 ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

     1.6 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 7 7 100.00
ในการปลูกข้าว
     1.7 โครงการทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ 1 1 100.00
     1.8 ดูแลรักษาพื นทีโ่ครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
     1.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 991,650 991,650 100.00
2. กรมการข้าว
    2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ราย 40 40 100.00
    2.2 แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น ้าน้อย ไร่ 1 1 100.00
    2.3 แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 5 100.00
เผยแพร่ความรู้การผลิตข้าว
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 28,000 100.00
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 100 100 100.00
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 38,400 38,400 100.00
4. กรมประมง
    4.1 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า แหง่ 1 1 100.00
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 86,100 83,620 97.12
5. กรมหม่อนไหม

จุด 1 1 100.00
ไร่ 2 2 100.00

    5.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,500 6,400 98.46
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    5.2 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน
    5.1 จัดท าปา้ยจุดเรียนรู้แปลงหม่อน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1) จัดท้าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 8 8 100.00
          2) การฝึกอบรม ราย 30 30 100.00
    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 60,000 60,000 100.00
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    7.1 สอน/แนะน้าการจัดท้าบญัชี ราย 110 110 100.00
    7.2 ก้ากับ/แนะน้าการจัดท้าบญัชี ราย 110 110 100.00
    7.3 ติดตามการจัดท้าบญัชี ราย 110 110 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,800 30,800 100.00
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
    8.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ ไร่ 2 2 100.00
    8.2 ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ไร่ 1 1 100.00
    8.3 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 100 100 100.00

กลุ่ม 2 2 100.00
ทางการเกษตร
    8.5 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 5 100.00
    8.6 ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ

ราย 40 40 100.00
         2) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP แปลง 40 40 100.00

กลุ่ม 2 2 100.00
จากสารพษิ
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    8.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต


         1) อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภยั
จากสารพษิ

         3) พฒันาบรรจุภณัฑ์และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภยั



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

ราย 50 50 100.00
         2) การแปรรูป พฒันาบรรจุภณัฑ์เละบริหารจัดการข้าว กลุ่ม 1 1 100.00
    8.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 397,600 397,600 100.00
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 12 100.00

คร้ัง 1 1 100.00
ราย 30 30 100.00
บาท 21,300 21,300 100.00

10. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      10.1 สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท้างาน ครั ง 12 12 100.00
ศูนย์อ้านวยการฯ ในพื นทีโ่ครงการฯ
      10.2 สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูง ครั ง 4 4 100.00
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื นทีโ่ครงการและพื นทีข่ยายผล
      10.3 จัดท้าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ครั ง 5,000 5,000 100.00
      10.4 รายงานผลการปฏบิติังานประจ้าเดือนใหก้องประสานงาน ครั ง 12 12 100.00
โครงการพระราชด้าริ สป.กษ.
      10.5 จัดท้ารายงานประจ้าปี เล่ม 60 60 100.00
      10.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 120,000 100.00
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,780,350 1,777,770 99.86
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    9.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    9.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์

     8.7 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
         1) อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว

และวิธีการสหกรณ์
    9.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา ศึกษาทดลองการพฒันาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปา่บนพืน้ทีสู่ง สาธิตและแสดงไว้เปน็องค์ความรู้ในลักษณะ
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตเพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การขยายผลการพฒันาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง
เพือ่ยกระดับความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปา่
เพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ว สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่การเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย 1) ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ มีพืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 2) หมูบ่า้นในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะงา
ต าบลหมอกจ าแป ่อ าเภอเมือง 12 หมูบ่า้น 3) หมูบ่า้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมือง 4 หมูบ่า้น 4) ส าหรับการขยายผล
ตามแนวกว้าง มุง่เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริไปศุ่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 4,297,950 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
          1) กล้วยไม้ทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่ 3 3 100.00
          2) ไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่ 2 2 100.00

ราย 50 50 100.00
ราย 5 5 100.00

    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 595,000 565,000 94.96
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18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.2 ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    1.2 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ
    1.3 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
หน่วยนับ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
หน่วยนับ

2. กรมการข้าว
ไร่ 4 4 100.00
ไร่ 4 4 100.00

    2.3 แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพชืเมืองหนาว ไร่ 4 4 100.00
ราย 200 200 100.00
บาท 50,000 50,000 100.00

3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงแพะ - แกะ
         1) พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 50 100.00
         2) ผลิตลูก  ตัว 20 20 100.00
         3) ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 100.00
         4) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
         5) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 10 10 100.00

ตัว 200 200 100.00
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,556,300 2,556,300 100.00
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 1,000,000 100.00
    4.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 20 100.00
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 171,300 163,250 95.30
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    2.1 ท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้าวนาทีสู่ง
    2.2 แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและการทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ทีสู่ง

    2.4 ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว
    2.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
หน่วยนับ

5. กรมหม่อนไหม
ไร่ 3 3 100.00

(ขยายผลในโรงเรียน)
ต้น 1,000 1,000 100.00

    5.3 จัดท าปา้ยองค์ความรู้ด้านหม่อนผลสด ปา้ย 1 1 100.00
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,000 9,720 97.20
6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 31.00 32.50 104.84
         2) การฝึกอบรม ราย 60 60 100.00
    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 152,000 152,000 100.00
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    7.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    7.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    7.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 28,000 100.00
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 12 100.00

คร้ัง 1 1 100.00
ราย 30 30 100.00
บาท 21,300 21,300 100.00
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    8.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    5.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน 3 ไร่ 

    8.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์

    5.2 ค่าวัสดุในการผลิตพนัธุ์หม่อน (ดิน แกลบดิบ แกลบด า ถุงด า)

    8.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ
และวิธีการสหกรณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
หน่วยนับ

9. กรมพัฒนาทีด่ิน
    9.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30 30 100.00
    9.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 30 30 100.00
    9.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 30 30 100.00
    9..4 สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 30 30 100.00
    9.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ 1 1 100.00
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 679,050.00 679,047.80 99.99
10. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      10.1 การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่การจัดท าแผน
พฒันาหมูบ่า้นขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตอง
ตามพระราชด าริ
              1) ประสานคณะท างานและผู้น าหมูบ่า้นของศูนย์บริการฯ คร้ัง 1 1 100.00
เพือ่ชี้แจงกระบวนการด าเนินกิจกรรม
              2) จัดท าเอกสารข้อมูลประกอบการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00
              3) จัดเวทแีลกเปล่ียนฯ คร้ัง 1 1 100.00
              4) วิเคราะหผ์ล และสรุปข้อมูลการจัดเวที คร้ัง 1 1 100.00
      10.2 ด าเนินงาน/ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 2 2 100.00
      10.3 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน คร้ัง 12 12 100.00
      10.4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 35,000 35,000 100.00
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 4,297,950.00 4,259,617.80 99.11
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์    
กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
ใหบ้ริการและพฒันาเพือ่การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริการและพฒันาต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับ
ความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาชุมชนเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ที่
ตามแนวพระราชด าริ พฒันาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วสืบสานตามรอยยุคลบาทเพือ่การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย : พืน้ทีห่มูบ่า้นเปา้หมาย จ านวน 13 หมูบ่า้น ได้แก่ 1) หมู ่2 บา้นปา่ปุ ๊ต าบลผาบอ่ง 2) หมู ่3 บา้นหว้ยเด่ือ ต าบลผาบอ่ง
(ศูนย์ศิลปาชีพฯ) 3) หมู ่5 บา้นทา่โปง่แดง ต าบลผาบอ่ง (ศูนย์ฯโปง่แดง) 4) หมู ่7 บา้นหว้ยแก้ว ต าบลผาบอ่ง 5) หมู ่8 บา้นหว้ยเสือเฒ่า
ต าบลผาบอ่ง 6) หมู ่11 บา้นม่อนตะแลง ต าบลผาบอ่ง 7) หมู ่3 บา้นทุง่กองมู ต าบลปางหมู 8) หมู ่4 บา้นในสอย ต าบลปางหมู (ศูนย์ในสอย)
9) หมู ่6 บา้นสบปอ่ง ต าบลปางหมู 10) หมู ่7 บา้นสบสอย ต าบลปางหมู 11) หมู ่8 บา้นไม้แงะ ต าบลปางหมู 12) หมู ่9 บา้นไม้สะเป่
ต าบลปางหมู  13) หมู ่13 บา้นดอยแสง ต าบลปางหมู

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 2,406,700 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมวิชาการเกษตร
    1.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 44 44 100.00
          2) การฝึกอบรม ราย 80 84 105.00
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 720,000 720,000 100.00
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18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.3 ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น  าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 4  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. กรมการข้าว
ไร่ 10 10 100.00

ตัวอย่าง 100 100 100.00
    2.3 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว กิโลกรัม 4,000 3,470 86.75
    2.4 ปลูกพชืตระกูลถั่วเพือ่ไถกลบบ ารุงดิน ไร่ 10 10 100.00
    2.5 ท าแปลงขยายผลสู่ชุมชน ไร่ 6 6 100.00

ราย 100 100 100.00
    2.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,000 50,000 100.00
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 40 200.00
    3.2 กองทนุอาหารสัตว์  กองทนุ 1 1 100.00
    3.3 ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร ราย 10 10 100.00

ตัว 200 200 100.00
    3.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,400 16,400 100.00
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 1,000,000 100.00
    4.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 20 100.00
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 171,300 163,250 95.30
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    2.1 ท าแปลงเรียนรู้ด้านพนัธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
    2.2 จัดแสดงพนัธุ์ข้าว และธัญพชืเมืองหนาว

    2.6 ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

5. กรมหม่อนไหม
ไร่ 1 1 100.00

คร้ัง 2 2 100.00
ปา้ย 1 1 100.00

    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,500 9,300 97.89
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
    6.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 28,000 100.00
7. กรมส่งเสริมการเกษตร
    7.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
          1) แปลงกุหลาบและผักไฮโดรโปนิกส์   ไร่ 1 1 100.00
          2) แปลงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ไร่ 1 1 100.00
          3) แปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อน โรงเรือน 2 2 100.00
          4) แปลงเรียนรู้พชืสมุนไพร ไร่ 1 1 100.00
          5) แปลงเรียนรู้การผลิตองุ่น ไร่ 1 1 100.00
    7.2 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 50 50 100.00
    7.3 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 5 100.00

กลุ่ม 2 2 100.00
ทางการเกษตรและพฒันาผลิตภณัฑ์
    7.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 595,000 540,000 90.76
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    7.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต

    5.2 ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อน
    5.3 ค่าจัดท าปา้ยองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม

    5.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
คร้ัง 12 12 100.00

คร้ัง 1 1 100.00
ราย 30 30 100.00
บาท 21,300 21,300 100.00

9. กรมพัฒนาทีด่ิน
    9.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 40 40 100.00
    9.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 40 40 100.00
    9.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 40 40 100.00
    9.4 สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์และดูแลรักษา ไร่ 40 40 100.00
พืน้ทีโ่ครงการ
    9.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ 1 1 100.00
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 760,200 760,200 100.00
10. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      10.1 การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่การจัดท าแผน
พฒันาหมูบ่า้นขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพฒันาลุ่มน้ าปาย
ตามพระราชด าริ
              1) ประสานคณะท างานและผู้น าหมูบ่า้นของศูนย์บริการฯ คร้ัง 1 1 100.00
เพือ่ชี้แจงกระบวนการด าเนินกิจกรรม
              2) จัดท าเอกสารข้อมูลประกอบการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00
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    8.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    8.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    8.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

              3) จัดเวทแีลกเปล่ียนฯ คร้ัง 1 1 100.00
              4) วิเคราะหผ์ล และสรุปข้อมูลการจัดเวที คร้ัง 1 1 100.00
              5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00
      10.2 ด าเนินงาน/ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 2 2 100.00
      10.3 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน คร้ัง 12 12 100.00
      10.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 35,000 35,000 100.00
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทั งสิ น บาท 2,406,700 2,343,450 97.37

2-76



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น  
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้การพฒันาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต เปน็ศูนย์บริการพฒันาแบบเบด็เสร็จ
ทีบ่รูณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม
เพือ่ประชาชนมีความเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้ พฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมกลุ่ม รวมพลังในการพฒันา
และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และสนับสนุนพฒันาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบรีุ รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพืน้ที ่407,543 ไร่ แบง่การพฒันาเปน็ 9 พืน้ที ่106 หมูบ่า้น
10,154 หลังคาเรือน

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 2,637,554 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมการข้าว
    1.1 ด ำเนินงำนพืน้ทีจ่ังหวัดสระแก้ว
          1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี ราย 50 50 100.00
          2) สนับสนุนปจัจัยกำรผลิต ราย 50 50 100.00
          3) ติดตำมใหค้ ำแนะน ำ ราย 50 50 100.00
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.4 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วยนับ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วยนับ

    1.2 ด ำเนินงำนพืน้ทีจ่ังหวัดปรำจีนบรีุ
          1) จัดท ำเวทชีุมชน คร้ัง 2 2 100.00
          2) จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองข้ำว คร้ัง 3 3 100.00
          3) จัดท ำแปลงเรียนรู้/แปลงขยำยผล แปลง 1 1 100.00
          4) ถ่ำยทอดควำมรู้ ราย 50 50 100.00
          5) ผลิตปุย๋อินทรีย์ ตัน 20 20 100.00
          6) ธนำคำรข้ำว/วิเครำะหคุ์ณภำพเมล็ดพนัธุ์ ราย 15 15 100.00
    1.3 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บาท 134,500 134,500 100.00
2. กรมปศุสัตว์
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 40 40 100.00
    2.2 ส่งเสริม โค กระบอื สู่เกษตรกร กลุ่ม 2 2 100.00

ตัว 200 200 100.00
    2.3 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 20 20 100.00

ตัว 200 200 100.00
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 48,800 48,800 100.00
3. กรมประมง
    3.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 5,036,000 100.72
    3.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 50 50 100.00
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    3.3 ประมงโรงเรียน แหง่ 4 4 100.00
    3.4 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 100.00
    3.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 528,000 512,099 96.99
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วยนับ

ราย 13 13 100.00
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,430 14,430 100.00
5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    5.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 70 70 100.00
    5.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 70 70 100.00
    5.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 70 70 100.00
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 19,600 19,600 100.00
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 60 60 100.00

คร้ัง 5 5 100.00
ราย 150 150 100.00
บาท 154,500 154,500 100.00

7. กรมพัฒนาทีด่ิน
    7.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 350 350 100.00
    7.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 600 600 100.00
    7.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 220 220 100.00
    7.4 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
และดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการ
    7.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,159,500 1,159,500 100.00
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    6.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    6.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์

    4.1 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การสาวเส้นไหมใหไ้ด้คุณภาพ  
4. กรมหม่อนไหม

    6.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ
และวิธีการสหกรณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วยนับ

8. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    8.1 อบรมเกษตรกร ราย 100 100 100.00
          1) จังหวัดปราจีนบรีุ
               - หลักสูตร การผลิตปุย๋หมักชีวภาพเพือ่ลดต้นทนุการผลิต ราย 25 25 100.00
          2) จังหวัดสระแก้ว
              2.1) หลักสูตร ส่งเสริมการปลูกหอมแดงในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 15 15 100.00
              2.2) หลักสูตร ส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่ ราย 25 25 100.00
              2.3) หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์ ราย 35 35 100.00
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
    8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 338,224 321,724 95.12
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    9.1 อ านวยการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ คร้ัง 3 3 100.00

    9.2 การจัดท าแผนบรูณาการ/แผนปฏบิติังานโครงการฯ คร้ัง 2 2 100.00
(จ.ปราจีนบรีุ)
    9.3 ร่วมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ) คร้ัง 2 2 100.00
    9.4 การประสานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/ คร้ัง 20 20 100.00
กิจกรรมของหน่วยงานทีร่่วมโครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ)
    9.5 การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ) เร่ือง 1 1 100.00
    9.6 การจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือน คร้ัง 1 1 100.00
(จ.ปราจีนบรีุ)
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คณะท างาน (จ.ปราจีนบรีุ)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วยนับ

    9.7 การพฒันาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร (1 แปลง) คร้ัง 5 5 100.00
(จ.สระแก้ว)

คร้ัง 5 5 100.00
(เกษตรต้นแบบ 1 ราย/กลุ่ม) (จ.สระแก้ว)

คร้ัง 4 4 100.00
คร้ัง 4 4 100.00

    9.11 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 240,000 237,850 99.10
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,637,554 2,603,003 98.69
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    9.9 จัดท าจุดสาธิตด้านการพฒันา (1หมูบ่า้น) (จ.สระแก้ว)
    9.10 อ านวยการ (ประชุมและติดตามงาน) (จ.สระแก้ว)

    9.8 จัดท าองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์การพฒันาด้านการเกษตร



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน 
กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ด าเนินงานสนองพระราชด าริทีไ่ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาในเชิงคุณภาพใหม้ากยิ่งขึ้น ส่งเสริม พฒันา และบริการ

การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ ไปยังประชาชน ใหส้ามารถน าไปปรับใช้ในไร่นา
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
บรูณาการการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพืน้ฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชด าริใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมายของโครงการ ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นา
ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ศูนย์บริการฯ เปน็องค์กรสนองพระราชด าริทีม่ีสมรรถนะสูง

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 2,017,800 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่ 80 80 100.00

    1.2 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 100 100 100.00

    1.3 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 5 100.00
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 308,000 265,950 86.35
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ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.5 ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

2. กรมการข้าว
    2.1 ฐานเรียนรู้เร่ืองข้าว ไร่ 8 8 100.00
    2.2 จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ไร่ 8 8 100.00
    2.3 ระบบนิเวศน์ในนาข้าว ไร่ 8 8 100.00
    2.4 แปลงขยายผล แปลง 860 860 100.00
    2.5 ถ่ายทอดความรู้ ราย 50 50 100.00
    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 314,000.00 313,993.13 100.00
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงสัตว์ (เปด็/ไก่ ) ตัว 20 20 100.00
    3.2 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10 12 120.00
    3.3 กองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
    3.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,600 14,600 100.00
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 5,100,000 102.00
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 516,100 500,668 97.01
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 54 54.00 100.00
          2) การฝึกอบรม ราย 220 234.00 106.36
    5.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000.00 199,999.60 100.00
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 28,000 100.00
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 12 100.00

คร้ัง 1 1 100.00
ราย 30 30 100.00
บาท 30,900 30,900 100.00

8. กรมพัฒนาทีด่ิน
    8.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50 50 100.00
    8.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 100 100 100.00
    8.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 100.00
    8.4 ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
และดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ
    8.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 486,200 486,152 99.99
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คร้ัง 24 24 100.00
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    9.1 ประสานการจัดท าแผนบรูณาการการปฏบิติังานประจ าป ี
ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏบิติังานโครงการ

    7.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    7.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    7.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

คร้ัง 10 10 100.00
ศูนย์บริการฯ การประชุมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

งาน 3 3 100.00

    9.4 การจัดท ารายงานประจ าเดือน ไตรมาส ประจ าปี คร้ัง 17 17 100.00
    9.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 120,000 100.00
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,017,800 1,960,263 97.15
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    9.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ

    9.3 การประชาสัมพนัธ์ การจัดงานประจ าปขีองศูนย์บริการฯ 
และการสร้างเครือข่ายการตลาดผลผลิตของโครงการ



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น 
และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชน
กลุ่มเปา้หมายต่าง ๆ พฒันาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมาะสมทีม่ีคุณภาพมาตรฐานทีดี่เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าใหก้ับประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถพึง่ตนเองได้ ด้วยการพฒันาเปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์
ด้านการเกษตร และขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนใหก้ว้างขวางยิ่งขึ้น เพือ่อนุรักษแ์ละบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชน
หมูบ่า้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สร้างภมูิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ พฒันาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่บรูณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน โดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบรีุ ด าเนินการทัง้ส้ิน 109.99 ไร่ และพืน้ทีห่มูบ่า้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่า้น 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 1,235,900 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมวิชาการเกษตร
    1.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 112 112 100.00
         2) การฝึกอบรม ราย 300 287 95.67  - เนือ่งจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 500,000 100.00 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้

กิจกรรมอบรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
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แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.6 ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 สาธิตการเล้ียงสุกร ตัว 10 10 100.00
    2.2 สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี ตัว 20 20 100.00
    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 17,600 17,600 100.00
3. กรมประมง
    3.1 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 100.00
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,100 44,340 96.18
4. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    4.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 30 30 100.00
    4.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 30 30 100.00
    4.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 30 30 100.00
    4.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,400 8,400 100.00
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
    5.1 ดูแลแปลงพนัธุ์
          1) การเล้ียงชันโรง รัง 20 20 100.00
          2) การเล้ียงผ้ึงโพรง รัง 5 5 100.00
    5.2 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 100 100 100.00
    5.3 จัดท าแปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั -
          1) การเล้ียงชันโรง รัง 80 80 100.00
          2) การผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร ไร่ 45 45 100.00
          3) จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ ราย 5 5 100.00
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 226,500 215,650 95.21
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

6. กรมส่งเสริมสหกรณ์
คร้ัง 12 12 100.00

คร้ัง 1 1 100.00
ราย 30 30 100.00
บาท 21,300 21,300 100.00

7. กรมพัฒนาทีด่ิน
    7.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 60 60 100.00
    7.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 200 200 100.00
    7.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 60 60 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 256,000 256,000 100.00
8. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    8.1 โรงเรือนเพาะช า (กล้าไม้) ต้น 3,000 3,000 100.00
    8.2 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (ส าหรับรถบรรทกุวิ่งในศูนย์ไม้ผลฯ) คร้ัง 12 12 100.00
    8.3 ก าจัดวัชพชืบริเวณรอบสระน้ าและในคลอง คร้ัง 3 3 100.00
    8.4 อ านวยการ คร้ัง 12 12 100.00
    8.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย คร้ัง 160,000 160,000 100.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,235,900 1,223,290 98.98
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และวิธีการสหกรณ์
    6.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    6.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    6.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น  
และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ระราชทานใหศู้นย์พฒันาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปน็ศูนย์กลางการผลิตพนัธุ์สัตว์ ขยายพนัธุ์สัตว์ทีข่าดแคลน และราษฎรทีย่ากจนในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจากศูนย์
ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ศูนย์พฒันา และการเกษตรผสมผสานทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ที ่เปน็แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่างใหเ้กษตรกร
และผู้สนใจน าไปพฒันาการประกอบอาชีพ และขยายผลการพฒันาสู่พืน้ทีเ่ปา้หมายใหม้ีการพฒันาอย่างยั่งยืน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่ครงการ : ทีดิ่นในพระปรมาภไิธย จ านวน 4 แปลง เนือ้ทีร่วม 151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และทีดิ่นสาธารณประโยชน์ทีข่อใช้ประโยชน์เพิม่เติม
ปา่โคกดงน้อย เนือ้งทีป่ระมาณ 700 ไร่
พืน้ทีเ่ปา้หมายส่งเสริม : 1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย 2) พืน้ทีร่อบศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
3) พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ พษิณุโลก และอุตรดิตถ์ 4) พืน้ทีอ่ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย 5) พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรเปา้หมาย : 1) โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 2) เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน 
3) เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการ 4) เกษตรกรทีม่ีฐานะยากจน 5) ราษฎรณ์ผู้สนใจทัว่ไป 6) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
เปา้หมายการด าเนินงาน : 1) เกิดความมัน่คงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน 2) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 6,944,300 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมปศุสัตว์
    1.1 งานสาธิตการเล้ียงสัตว์
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.7 ศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชด าริ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

         1) สุกร ตัว 8 8 100.00
         2) แพะ-แกะ ตัว 10 10 100.00
         3) สัตว์ปกี  ตัว 300 300 100.00
         4) ปลูกพชือาหารสัตว์ ไร่ 10 10 100.00
    1.2 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
         1) ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 190 190 100.00
         2) พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 10 20 200.00
         3) ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร กลุ่ม 4 4 100.00

ตัว 80 80 100.00
         4) ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 130 130 100.00

ตัว 1,050 1,050 100.00
         5) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในโรงเรียน โรงเรียน 11 11 100.00
         6) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
         7) การพฒันาผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,825,700 5,825,700 100.00
2. กรมประมง
    2.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 1,000,000 100.00
    2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 40 40 100.00
(ส่งเสริมและอบรม)
    2.3 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 100.00
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 203,800 192,200 94.31
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3. กรมหม่อนไหม
    3.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อนผลสด ไร่ 2 2 100.00
    3.2 ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อนผลสด คร้ัง 2 2 100.00
    3.3 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 1 1 100.00
    3.4 จัดการแปลงหม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบ คร้ัง 2 2 100.00
เพือ่เปน็พชือาหารสัตว์
    3.5 ค่าวัสดุในการผลิตพนัธุ์หม่อน (หม่อนใบ/หม่อนผล) ต้น 3,000 3,000 100.00
    3.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 40,000 39,940 99.85
4. กรมวิชาการเกษตร
    4.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29 100.00
         2) การฝึกอบรม ราย 40 40 100.00
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 80,000 80,000 100.00
5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    5.1 สอน/แนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 100.00
    5.2 ก ากับ/แนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 100.00
    5.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 200 200 100.00
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 56,000 56,000 100.00
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 ส่งเสริมการผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บา้น
         1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผล ราย 50 50 100.00
และผักพืน้บา้น
         2) ผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผล และผักพืน้บา้น ต้น 1,500 1,500 100.00
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    6.2 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
         1) แปลงไม้ผล ไร่ 5 5 100.00
         2) แปลงพชืสมุนไพร ไร่ 3 3 100.00
    6.3 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 50 50 100.00
    6.4 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 5 100.00
    6.5 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
          1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูป ราย 50 50 100.00
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร
          2) ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ต้น 1,500 1,500 100.00
    6.6 ส่งเสริมการเพาะเหด็เศรษฐกิจ
          1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเหด็เศรษฐกิจ ราย 50 50 100.00
          2) จัดท าโรงเรือนเพาะเหด็ส าหรับการเรียนรู้ โรงเรือน 2 2 100.00
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั
          3) ผลิตก้อนเชื้อเหด็สนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเหด็ ก้อน 3,000 3,000 100.00
    6.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 458,000 458,000 100.00
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 12 100.00  - เล่ือนการจัดกิจกรรมเวทชีาวบา้น/ประชุม
เชิงปฏบิติัการ เนือ่งจากได้รับผลกระทบ

คร้ัง 1 1 100.00 จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
ราย 30 30 100.00 โคโรน่าสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
บาท 21,300 21,300 100.00
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    7.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์
    7.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    7.3 งบประมาณเบกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

8. กรมพัฒนาทีด่ิน
    8.1 สาธิตการท า/การใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 300 300 100.00
    8.2 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 100.00
    8.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 189,500 189,500 100.00
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    9.1 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานระดับอ าเภอ คร้ัง 2 2 100.00
    9.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานระดับจังหวัด คร้ัง 2 2 100.00
    9.3 ประชุมประชาคมเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ คร้ัง 1 1 100.00
    9.4 การขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการฯ คร้ัง 12 10 83.33
(ประสาน อ านวยการ และติดตามผลการด าเนินงาน)
    9.5 จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินงานเปน็รูปเล่มสี เล่ม 50 50 100.00
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,000 70,000 100.00
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 6,944,300 6,862,640 98.82
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็การเฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปญัหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล 

วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการใหบ้ริการ และแก้ไขปญัหาทางการเกษตรร่วมกัน
เปา้หมายของโครงการ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ 308 คร้ัง 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 24,313,901.78 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 262 85.06  - เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
    1.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 46,200 75,434 163.28 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามเปา้หมาย
    1.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 46,200 75,434 163.28
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 12,240,000 12,240,000 100.00
2. กรมการข้าว
    2.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 300 103 34.33  - เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
    2.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 15,000 15,000 100.00 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามเปา้หมาย

    2.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 15,000 15,000 100.00

    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 647,200 647,200 100.00
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย ร้อยละ

18.8 โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปญัหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพือ่บรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

3. กรมปศุสัตว์
    3.1 เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์ ราย 21,300 24,956 117.16

    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,315,700 4,315,700 100.00

4. กรมประมง
    4.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 250 81.17  - เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา
    4.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 9,625 13,336 138.56 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามเปา้หมาย
    4.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 9,625 13,336 138.56
    4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,512,000 1,512,000 100.00
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 275 89.29  - เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
    5.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 11,000 19,180 174.36 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามเปา้หมาย
    5.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 11,000 19,180 174.36
         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 10,000 18,297 182.97
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,000 883 88.30
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,560,000 1,555,264 99.70
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 257 83.44  - เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
    6.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 6,489 11,580 178.46 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามเปา้หมาย
    6.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 6,489 11,580 178.46
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 924,000 771,000 83.44
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 312 276 88.46  - เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
    7.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 21,600 30,173 139.69 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามเปา้หมาย
    7.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 21,600 30,173 139.69
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,950,000 1,844,690 94.60
8. กรมพัฒนาทีด่ิน
    8.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 322 266 82.61  - เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
    8.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 79,552 60,293 75.79 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามเปา้หมาย
    8.3 การบริการคลินิก
         1) บริการวิเคราะหดิ์นและค าแนะน าการจัดการดิน-น้ า-พชื ตัวอย่าง 4,440 3,070 69.14
         2) สนับสนุนสารเร่ง พด. ราย 217,926 150,792 69.19
         3) สนับสนุนน้ าหมักชีวภาพ ราย 141,121 96,637 68.48
    8.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - -  - ไม่ได้รับงบประมาณ ใช้งบปกติของกรม
9. ส านักงานการปฏริูทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม

    9.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 288 241 83.68
    9.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 2,884 11,629 403.22  - ไม่มีการก าหนดเปา้หมายเกษตรกร
    9.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 4,274 16,025 374.94

    9.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,165,002 1,110,100 95.29  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

10. รวมเกษตรกรใช้บริการ ราย 215,040 265,977 123.69

11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 24,313,901.78 23,995,954.00 98.69
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ส่วนท่ี 3 
Info-graphic ผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0 2579 8267   โทรสาร 0 2579 2670   
1.1 โครงการพัฒนาตามพระราชด าร ิและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4) โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี      
5) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  
6) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
8) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

1.2 การท าเกษตรผสมผสาน 
      1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) 
      2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นท่ีภาคใต้) 
      3) โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
 

2. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล  โทรศัพท์ 0 2579-5512  โทรสาร 0 2579 8267   
    - โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 

 

3. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท์ 0 2579 0507  โทรสาร 0 2579 0507 
3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร     
3.2 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

 
 



4. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช  โทรศัพท์ 0 2579 0614  โทรสาร 0 2579 0507 
4.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 
4.2 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

1) ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน) 
2) ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน)  

4.3 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
4.4 โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4.5 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
4.6 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน 
 

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

5.2  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื น 
 1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์) 
 2) โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) 
 3) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) กิจกรรมจัดท าแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับ 
5.3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 



6. ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0 2579 0555  โทรสาร 0 2579 2670 
6.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
6.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
6.3 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
6.4 การท าเกษตรอัจฉริยะ 
      1) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง) 
      2) โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ         
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