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บทสรุปผู้บริหาร 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึ ง   
ซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ จึงได้ก าหนดแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์ของแผนงานเพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้          
ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชากร พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอ นาคต รวมทั้ง
พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการการ
ผลิตและยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน และเพ่ือส่งเสริมพัฒนากลไกและ
โครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีการด าเนินงานร่วมกับ 5 กระทรวง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล ะ
นวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนงานบูรณาการพัฒนา   
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากรวมงบประมาณที่จัดสรร 3,018.4466 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินการในภาพรวม 12 โครงการ รวม 1,631.1915 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ทั้งสิ้น 464.0927 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 28.45 ซึ่งมีโครงการที่ยังไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ 3 โครงการ คือ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและ
ประชาชน และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป็นการจ้างที่ปรึกษา อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ส่วนโครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงาน
ฯ เนื่องจากเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้ต้องชะลอการปฏิบัติงานติดตามในพื้นที่ 

ผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตจัดที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร
และผู้ไร้ที่ดินท ากินในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก. 72 จังหวัด รวม 9,577 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของเป้าหมาย 62,000 ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 221,601 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.87 ของเป้าหมาย 654,299 ราย (ปรับลดเป้าหมายลงจากเดิม 659,255 ราย) 

การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) ด าเนินการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต เช่น หม่อนไหม ข้าว ประมง สถาบัน
เกษตรกร ฯลฯ เป้าหมายรวม 1,934 กลุ่ม อยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร โอนและจัดสรรงบประมาณ รอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง และจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็งแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 29,458 ราย 
หรือร้อยละ 69.81 ของเป้าหมาย 42,196 ราย (ปรับลดเป้าหมายจาก 46,540 ราย) พัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
OTOP โดยการประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนแล้ว 16,864 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของเป้าหมาย 17,640 ราย 



ค 
 

ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน มีเป้าหมายพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
30 ผลิตภัณฑ์ (30 แห่ง) และพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP 10 แห่ง อยู่ระหว่างจัดจ้าง 
ที่ปรึกษา 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) โดยพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้า
เกษตรหรือตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ด าเนินการแล้วใน 54 จังหวัด 1,311 ราย เชื่อมโยงตลาดรองรับผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP 3 ศูนย์ จาก 42 ศูนย์  
ส่วนการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน) โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ  400 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพ     
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 370 แห่ง (ปรับแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบ        
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563) จัดหาผู้รับจ้างในการเพ่ิมศักยภาพ  
การด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกรได้แล้ว 28 แห่ง ร้อยละ 93.33  

จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ดัชนีผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ในส่วนที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 คิดเป็นดัชนีความส าเร็จเฉลี่ยร้อยละ 24.68 อุปสรรคส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานมีผลส าเร็จค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับล่าช้ากว่าปฏิทินงบประมาณปกติท าให้หลายโครงการยังอยู่ระหว่างการจัดสรร/
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานในพ้ืนที่ บางโครงการหน่วยงานในพ้ืนที่อยู่ระหว่างจัดท าแผนเสนอมายังส่วนกลางเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประกอบ
กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หน่วยงานอยู่ระหว่างคัดเลือก ตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายต้องปรับลดกิจกรรม 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย และเลื่อนระยะเวลาด าเนินกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป้าหมายออกไปในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริม 
ฝึกอบรม และการติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมายในภาพรวม นอกจากนี้   
ยังมีข้อสังเกต การตั้งค่าหน่วยนับเป้าหมายมีความแตกต่างกันจากแผนในค าขอตั้งงบประมาณ เช่น บางโครงการตั้งหน่วยนับเป็นแห่ง แต่ในทางปฏิบัติจริงตั้งหน่วยนับ 
เป็นราย เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถค านวณค่าเป้าหมายภาพรวมได้ทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด ทั้งในเรื่องการจัดแผนปฏิบัติงานการขออนุมัติโครงการ   
จากพ้ืนที่หรือส่วนกลาง การโอนหรือจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ให้พร้อมด าเนินการได้ทันทีหลังสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
เข้าสู่สภาวะปกติ 
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รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าขึ้นเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประเมินผลติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพ้ืนที่ ของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล เป็นการรายงานผลในไตรมาสที่ 2 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า 
รายงานการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงานฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เดือนเมษายน 2563 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 สำระส ำคัญของแผนงำน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง   
เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น  และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน      
ความเหลื่อมล้ า และความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือให้ทุกคนได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม  และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
โดยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรและการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ที่ผ่านมาปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ า โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไป   
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง โดยในปี ๒๕๖๐ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕0      
และอาชีพอิสระร้อยละ ๓๕.00 ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐.00 ที่มีรายได้น้อยที่สุด โดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงที่ดินท ากิน
การเข้าถึงแหล่งทุนขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์  รวมทั้งยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโน้ม 
จะมีหนี้สินที่สะสมเรื้อรัง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ าอย่างถูกต้อง  และ 
มีความยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเศรษฐกิจฐานราก จึงมีเป้าหมายเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพ้ืนที่
เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับ   
5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมในการจัดท าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้น และติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของปี 2563 
ดังกล่าว 

 

 



 

2 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนงำน 
 1.2.1 เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชากร โดยการน้อมน าหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นค ง ตลอดจน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์  
 1.2.2 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโน โลยี  
การจัดการ และการตลาด พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบันและคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้าสู่ภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งพัฒนา
ผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ การผลิต
และยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน  
 1.2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและแหล่งสินเชื่อการเกษตรในภาครัฐ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและกลุ่มอาชีพ ส่งเสริม  
ให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นรากฐานของอาชีพเกษตรกร 

1.3 เป้ำหมำยและงบประมำณของแผน 
 1.3.1 เป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิม่ข้ึน ร้อยละ 10.00 
 1.3.2 งบประมาณ จ านวน 3,0188.4466 ล้านบาท (ตารางที่ 1) โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1,631.1915 บาท            
ที่เหลือ จ านวน 1,387.2551 บาท เป็นในส่วนของ 5 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจ าแนกตามแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) วงเงิน 1,582.5185 ล้านบาท แนวทางที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) วงเงิน 
766.4314 ล้านบาท และแนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) วงเงิน 669.4967 ล้านบาท (ตารางที่ 2) 
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ตำรำงท่ี 1 งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ จ ำแนกกระทรวง 
 

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

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

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

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

เข้าถึงแหล่งทุน (พช.) 
 
 

 
133.2135 
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ตำรำงท่ี 2 งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ จ ำแนกตำมแนวทำง (ต่อ) 
 

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

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

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

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

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

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

145.3449 
 

2.3 พัฒนำผลิตภัณฑ์  
2.3.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าสินค้าเกษตรในระดับชุมชน (กสอ.) 28.6700 
2.3.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กสส. พช. สป.อว. มนพ. มรภ.กพ.) 498.4693 

 
 
 



 

5 
 

ตำรำงท่ี 2 งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ จ ำแนกตำมแนวทำง (ต่อ) 
 

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

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

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

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

รวม 3,0188.4466 
 

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

1.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.4.1 พัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (ต้นทำง) ด าเนินงานสนับสนุนเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 
โดยการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ      
ฐานรากด้วยกองทุนชุมชน เพ่ือให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายก าหนด เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ ลด ปลด หมดหนี้ รวมทั้งด าเนินการเพ่ื อให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 1.4.2 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลำงทำง) ด าเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
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 1.4.3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด (ปลำยทำง) ด าเนินงานเพื่อเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชน โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน สร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่ง ค้ าปลีก การค้า
ธุรกิจชุมชน ตลาดออนไลน์ ส่งเสริมช่องทางการตลาด และติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของโครงกำร 
 เพ่ือช่วยลดปัญหาความยากจนของประชาชนโดยประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00  
 

ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ : กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 
 
 

แผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ 12 และ 

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้ำหมำยท่ี 1 : ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและแก้ไข 
ปัญหาความยากจน 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย : 
- รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
- สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
เป้ำหมำยท่ี 3 : เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง 
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย : มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน 

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

ยุทธศำสตรก์ำรจดัสรร
งบประมำณ 

 
 
 

ยุทธศำสตรด์้ำน : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 

 
 
 

 

เป้ำหมำยของ 
แผนงำนบูรณำกำร 

 
 
 

 

เป้ำหมำย : ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมรีำยได้เพิ่มขึ้น 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีกำรตดิตำม 

 
 

2.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 
การด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาแผนแม่บทหลัก/แผนย่อย 

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

 

2.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

2.3 ขอบเขตกำรติดตำม 
 2.3.1 พ้ืนที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการภายใต้แผนงานฯ จ านวน 12 โครงการ 
 2.3.2 ระยะเวลาข้อมูล ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

2.4 วิธีกำรติดตำม 
 เป็นการด าเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ ประเภท และแผนแบบของการประเมินผลโครงการมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ภายใต้
แผนงานฯ ดังนี้ 
 2.4.1 รูปแบบการติดตาม เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่  
โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
 2.4.2 แผนแบบการติดตาม การติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้แผนเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายที่ก าหนด 
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 2.4.3 ประเด็นและตัวชี้วัด 
 

ตำรำงท่ี 3 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์กำรวัดกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (ภำพรวม) 
 

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

  รายได้) (ถ้ามี) 
 
 

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

  การสนับสนุนปัจจัย ฯลฯ) 
- ไม่น้อยกว่าระดับมาก 

 

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

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

มีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีคิด ดังนี้ 
 

1.1) ดัชนีความส าเร็จ             =         ผลงานที่ท าได้ x 100 
                             เป้าหมายที่ก าหนด 

1.2) การเบิกจ่ายงบประมาณ     =         งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง x 100 
                      งบประมาณตามแผน 
 

2) การวัดประสิทธิผล เป็นการวัดผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 100  
แสดงว่า     การด าเนินงานมีประสิทธิผลมากข้ึน  

       ประสิทธิผล       =       จ านวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย x 100 
                                                     จ านวนโครงการทั้งหมดภายใต้แผนงานฯ 

ตำรำงท่ี 4 สรุปเกณฑ์กำรวัดควำมส ำเร็จ 
 

มิติ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 

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

2.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 
 2.5.1 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 2.5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลการติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง แก้ไข โครงการในส่วนที่รับผิดชอบในปี 2564 ให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 

 ด้วยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ท าการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงานบูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดท ารายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จ านวน 12 โครงการ การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงาน
ผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลติดตามเชิงนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการติดตามในพ้ืนที่ สรุปสาระส าคัญดังนี้  
 

3.1 ภำพรวม 
 3.1.1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงานบูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
จ านวน 12 โครงการ ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 มีผลเบิกจ่าย 464.0927 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.45 ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร         
1,631.1915 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ยังไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ 3 โครงการคือ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร   
และประชาชน และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป็นการจ้างที่ปรึกษา อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ส่วนโครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานฯ
เนื่องจากเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้ต้องชะลอการปฏิบัติงานติดตามในพื้นที่ (ตารางท่ี 5) 
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ตำรำงท่ี 5 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรฯ ภำยใต้แผนงำนบูรณกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

  
โครงกำร 

 งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
 ร้อยละ  

   ได้รับจัดสรร   เบิกจ่ำย    

แนวทำงที่ 1 พัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (ต้นทำง) 1,359.01344 356.7096 26.25 

1. โครงการบริหารจัดการทีด่ินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 355.6674 123.5665 34.74 

2. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 10.0000 - - 

3. โครงการศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 377.9330 122.5320 32.42 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 151.5557 42.2083 27.85 

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 399.4716 63.0406 15.78 

  5.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่ 184.3718 23.5467 12.47 

  5.2 ส่งเสริมเกษตรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน 47.3204 23.0869 48.79 

  5.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 150.5997 15.3654 10.20 

  5.4 ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพือ่ลดต้นทุนการผลิต 17.1797 1.0416 6.06 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 64.5067 5.3622 8.31 

แนวทำงที่ 2 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกล่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลำงทำง) 166.5275 46.2600 27.78 

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร 93.9472 20.0665 21.36 

8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลติสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ OTOP 43.6559 26.1935 60.00 
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ตำรำงท่ี 5 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรฯ ภำยใต้แผนงำนบูรณกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ต่อ) 
 

  
โครงกำร 

 งบประมำณ (ล้ำนบำท)  
 ร้อยละ  

   จัดสรร   เบิกจ่ำย    

9. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน 28.9244 - - 

แนวทำงที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด (ปลำยทำง) 105.5296 61.1232 57.92 

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรและธุรกิจชุมชน 22.1147 6.4151 29.01 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์กลุม่เกษตรกร 80.6989 54.7081 67.79 

12. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานฯ 2.7160 - - 

  รวมท้ังหมด 1,631.1915 464.0927 28.45 
 

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

 3.1.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
1) กำรพัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (ต้นทำง) 

1.1) สนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต โดยปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 106,765 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 41.06 ของเป้าหมาย 260,000 ไร่ ให้บริการศูนย์บริการประชาชน 196,239 ราย คิดเป็นร้อยละ 137.23 ของเป้าหมาย 143,000 ราย    
จัดที่ดินท ากินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินท ากินในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก. 72 จังหวัด รวม 9,577 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของเป้าหมาย 62,000 ราย รวมทั้ง  
จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน 

1.2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ผ่านการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง การส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน            
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ของเกษตรกร มีเกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวมทั้งสิ้น 221,601 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.87 ของเป้าหมาย 654,299 ราย           
(ปรับลดเป้าหมายลงจาก 659,255 ราย) 

2) พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลำงทำง) 
2.1) พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มกำรผลิต เป้าหมายรวม 1,934 กลุ่ม โดยการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรให้กับกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ชุมชนประมง พัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่ และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน อยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร โอนและจัดสรรงบประมาณ รอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร     
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็งแล้ว 29,458 ราย หรือร้อยละ 69.81 
ของเป้าหมาย 42,196 ราย (ปรับเป้าหมายจาก 46,540 ราย) 

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

2.3) พัฒนำผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีเป้าหมายพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 
พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30 ผลิตภัณฑ์ (30 แห่ง) และพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการ 
ด้านความปลอดภัยตามระบบ GMP 10 แห่ง อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา 

 

3) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด (ปลำยทำง) 
3.1) พัฒนำระบบตลำด โดยการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร มีเป้าหมายพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาด

เกษตรกร/ สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ด าเนินการแล้วใน 54 จังหวัด 1,311 ราย เชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิต
ข้าวอินทรียแ์ละข้าว GAP 3 ศูนย์ จาก 42 ศูนย์ 

3.2) พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน) โดยมีเป้าหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุม 
ภายในและการบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ 400 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม  
ในการจัดอบรม ส่วนการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 370 แห่ง (ปรับแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ       
ด้านการงบประมาณ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 
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มีนาคม 2563 คงเหลือกิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร 30 แห่ง จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว      
28 แห่ง และการศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 

จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ดัชนีผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ในส่วนที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน     
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 คิดเป็นดัชนีความส าเร็จเฉลี่ยร้อยละ 24.68 (ตารางที่ 6) อุปสรรคส าคัญที่ท าให้กา รด าเนินงาน           
มีผลส าเร็จค่อนข้างน้อย เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับล่าช้ากว่าปฏิทินงบประมาณปกติ ท าให้หลายโครงการ  
ยังอยู่ระหว่างการจัดสรร/โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานในพ้ืนที่ บางโครงการหน่วยงานในพ้ืนที่อยู่ระหว่างจัดท าแผนเสนอมายังส่วนกลางเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แผนงานโครงการประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หน่วยงานอยู่ระหว่างคัดเลือก ตรวจสอบกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายต้องปรับลดกิจกรรม จ านวนกลุ่มเป้าหมาย และเลื่อนระยะเวลาด าเนินกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ มเป้าหมายออกไปในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ซึ่งส่วนใหญ่    
จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริม ฝึกอบรม และการติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ       
ค่าเป้าหมายในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกต การตั้งค่าหน่วยนับเป้าหมายมีความแตกต่างกันจากแผนในค าขอตั้งงบประมาณ เช่น บางโครงการตั้งหน่วย
นับเป็นแห่ง แต่ในทางปฏิบัติจริงตั้งหน่วยนับเป็นราย เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถค านวณค่าเป้าหมายภาพรวมได้ทั้งหมด 
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ตำรำงท่ี 6 ดัชนีควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมำสที่ 2 
 

  โครงกำร ร้อยละควำมส ำเร็จ 

1. โครงการบริหารจัดการทีด่ินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 60.89 

2. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน - 

3. โครงการศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 40.72 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 40.72 

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร - 

 
5.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่ 17.47 

 
5.2 ส่งเสริมเกษตรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน 23.63 

 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 12.08 

 
5.4 ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพือ่ลดต้นทุนการผลิต 50.00 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 17.03 

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร 15.80 

8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลติสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ OTOP 39.19 

9. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน - 

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรและธุรกิจชุมชน 23.46 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนนิธุรกิจของสหกรณ์กลุม่เกษตรกร 23.75 

12. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 20.83 

 
รวม 24.68 

 

ที่มา : จากการค านวณ 
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3.2 ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร 
 3.2.1. โครงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินท ำกินแก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส 

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

1) กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ด าเนินการได้ 106,765 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.06 ของเป้าหมาย 
260,000 ไร่ การให้บริการศูนย์บริการประชาชน เช่น เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน การจัดเตรียมเอกสารกฎหมาย ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน รวมทั้งข้อร้องเรียนในการเข้ารับ
บริการ ฯลฯ ด าเนินการได้ 196,239 ราย คิดเป็นร้อยละ 137.23 ของเป้าหมาย 143,000 ราย เนื่องจากมีการเพ่ิมการให้บริการในพ้ืนที่ โดยมีรถบริการให้
ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการรับเรื่องจากหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเข้ามาด้วย ท าให้ผลการด าเนินงานที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วน การจัดที่ดินท ากิน 
ให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินท ากิน ด าเนินการแล้วในเขตพ้ืนที่  ส.ป.ก. 72 จังหวัด รวม 9,577 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของเป้าหมาย 62,000 ราย 

2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 355.6674 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 123.5665 ล้านบาท (ร้อยละ 34.74) 
 

3.2.2 โครงกำรศึกษำปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชำชน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรและประชาชน เป้าหมายจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 1 ฉบับ  
1) ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกร แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถลงพื้นที่ส ารวจได้ 
2) งบประมาณที่จัดสรร 10.0000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 

 

3.2.3 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน

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

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
1.1) พัฒนา ศพก. 638 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 72.34 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 1,709 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 

64.59 ของเป้าหมาย 2,646 ศูนย์ 
1.2) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 361 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 40.93 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และ

สนับสนุนการให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร 569 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 64.51 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 
1.3) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 23,628 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.30 ของเป้าหมาย 26,460 ราย และพัฒนาเกษตรกรผู้น า

ของเครือข่าย 8,216 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.97 ของเป้าหมาย 11,742 ราย 
1.4) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืช 257 ราย คิดเป็นร้อยละ 

76.72 ของเป้าหมาย 335 ราย จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช 1,634 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 92.63 ของเป้าหมาย 1,764 ศูนย์ 
สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ 117 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.97 ของเป้าหมาย 154 แปลง ส ารวจติดตาม
แปลงตามสถานการณ์ศัตรูพืช 2,566 แปลง คิดเป็นร้อยละ 82.99 ของเป้าหมาย 3,092 แปลง และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย จ านวน 
798 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

1.5) งบประมาณท่ีจัดสรร 239.5624 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 89.6660 ล้านบาท (ร้อยละ 37.43) 
2) กรมปศุสัตว์ 

2.1) พัฒนาศักยภาพ ศพก. 570 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 64.63 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ด้านปศุสัตว์ 235 ศูนย์    
คิดเป็นร้อยละ 26.64 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพ 7,194 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.56 ของเป้าหมาย 8,820 ศูนย์ 

2.2) พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์ จ านวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของเป้าหมาย 64 แห่ง 
2.3) งบประมาณท่ีจัดสรร 22.6771 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9.5673 ล้านบาท (ร้อยละ 42.19) 
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3) กรมประมง 
3.1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 811 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 91.95 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายรายเดิม 1,805 ศูนย์ 

คิดเป็นร้อยละ 40.93 ของเป้าหมาย 4,410 ศูนย์ และรายใหม่ 501 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 56.80 ของเป้าหมาย 882 รวมทั้งฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 
563 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 63.83 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

3.2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร 31,488 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.70 ของเป้าหมาย 88,200 ราย 
3.3) สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 395 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 44.78 ของเป้าหมาย 

882 ศูนย์ 
3.4) งบประมาณท่ีจัดสรร 33.6170 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.8745 ล้านบาท (ร้อยละ 23.42) 

4) กรมหม่อนไหม  
4.1) ก าหนดแผนพัฒนา ศพก. หลัก 3 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 29 ศูนย์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 260 ราย อยู่ระหว่างขออนุมัติ

งบประมาณและโอนเงินให้หน่วยงานพื้นที่ 
4.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 7.0097 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0016 ล้านบาท (ร้อยละ 0.02) 

5) กรมวิชาการเกษตร  
5.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยให้เกษตรกร 2,364 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.52 ของเป้าหมาย 7,500 ราย  และ

จัดท าแปลงต้นแบบน าเทคโนโลยีการผลิตพืชในแต่ละชนิดพืชเพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ 85 แปลงต่อไร่ คิดเปน็ร้อยละ 34 ของเป้าหมาย 250 แปลงต่อไร่ 
5.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 20.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.3350 ล้านบาท (ร้อยละ 11.68) 

6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
6.1) จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)  811 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.95 ของเป้าหมาย 882 ราย และพัฒนาฐานเรียนรู้

ด้านบัญชีประจ าศูนย์เรียนรู้ 837 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 94.90 ของเป้าหมาย 882 ราย 
6.2) ให้บริการความรู้ด้านการจัดท าบัญชีแก่ผู้ที่สนใจ 368 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 41.72 ของเป้าหมาย 882 ราย 
6.3) งบประมาณที่จัดสรร 29.6601 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.2596 ล้านบาท (ร้อยละ 14.36) 
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7) กรมพัฒนาที่ดิน  
7.1) พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 4 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และ 

สนับสนุนการให้บริการ ศพก. 7 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 
7.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 8.7318 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1376 ล้านบาท (ร้อยละ 1.58) 

8) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
8.1) คัดเลือกและขอความเห็นชอบในการจัดตั้ง เพ่ือสร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ศพก. ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. ครบตาม

เป้าหมาย 140 ศูนย์ 
8.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 6.3560 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.0044 ล้านบาท (ร้อยละ 31.54) 

9) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9.1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 554 ราย คิดเป็นร้อยละ 

62.81 ของเป้าหมาย 882 ราย และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส 510 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.83 
ของเป้าหมาย 720 ราย 

9.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 10.3189 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.6858 ล้านบาท (ร้อยละ 64.79) 
9.3) ผลการติดตาม 

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

(1.1) การเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อน พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 87.50 เคยเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วม
เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ซึ่งในจ านวนนี้ ร้อยละ 71.42 เป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย วิสาหกิจชุมชน และจุดศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในสวนชมพู่ ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน และ
ศูนย์ข้าวชุมชน/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 14.29 
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(1.2) การเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ร้อยละ 50.00 สมัครใจเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย 
รองลงมาร้อยละ 37.50 หน่วยงานขอให้เข้าร่วม และร้อยละ 12.50 ไม่ได้สมัครใจและไม่เคยทราบมาก่อน ส าหรับพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ได้ใช้พ้ืนที่
ของประธานศูนย์เครือข่าย และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม โดยศูนย์เครือข่ายร้อยละ 50.00 ใช้พ้ืนที่ของประธานศูนย์ รองลงมา  
ร้อยละ 37.50 ใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และร้อยละ 12.50 ใช้พ้ืนที่ทั้งของประธานและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 

(1.3) ความพร้อมในการด าเนินงานเป็นศูนย์เครือข่าย  
- อาคาร/ศาลาเรียนรู้พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 87.50 มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ส่วนร้อยละ 12.50 

ไม่มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เนื่องจากเป็นเพียงจุดที่ใช้ในการศึกษาดูงานและใช้พ้ืนที่แปลงเรียนรู้เพ่ื อถ่ายทอดองค์ความรู้หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  
- ด้านฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.00 ไม่มีฐานเรียนรู้ ส่วนร้อยละ 25.00 ที่มีฐานเรียนรู้ โดยมีฐานเรียนรู้เฉลี่ยศูนย์ละ 5 ฐาน 

ส่วนด้านแปลงเรียนรู้ร้อยละ 87.50 มีแปลงเรียนรู้ เฉลี่ยศูนย์ละ 1 แปลง และร้อยละ 12.50 ไม่มีแปลงเรียนรู้  
- ด้านหลักสูตรเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 62.50 มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ 1 หลักสูตร 

และร้อยละ 37.50 ไม่มีหลักสูตรเรียนรู้ของศูนย์ฯ เนื่องจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเป็นผู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้จึงไม่ได้ก าหนด  
เป็นองค์ความรู้ประจ าของศูนย ์

- ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น ศูนย์เครือข่าย ร้อยละ 50.00 มีอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการท า
กิจกรรม ส่วนร้อยละ 50.00 ไม่มี ด้านโต๊ะและเก้าอี้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 75.00 มีความพร้อมในด้านดังกล่าว ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 88.33 มีเพีย งพอ 
ส่วนร้อยละ 16.67 ไม่เพียงพอ และร้อยละ 25.00 ไม่มีโต๊ะและเก้าอ้ี ในส่วนของห้องน้ าทุกศูนย์เครือข่ายมีห้องน้ าไว้ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ 3 ห้อง 

(1.4) การร่วมงานกับ ศพก. และศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ พบว่า ประธานศูนย์เครือข่ายร้อยละ 62.50 เคยรู้จักกับประธาน ศพก. มาก่อน 
และร้อยละ 37.50 ยังไม่รู้จัก ซึ่งในส่วนที่รู้จักกันมาก่อนร้อยละ 80.00 เคยท างานร่วมกันแล้ว ได้แก่ การร่วมเป็นคณะกรรมการ ศพก. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และการซื้อขายสินค้า ส่วนร้อยละ 20.00 ยังไม่เคยร่วมงานกัน ส าหรับการร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ 
พบว่า ร้อยละ 75.00 เคยร่วมงานกันแล้ว ได้แก่ การท าธุรกิจร่วมกัน การลงพ้ืนที่ตรวจโรคระบาดในสัตว์และให้วัคซีน การตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช  
การขอรับบริการโรงอบข้าว และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่วนศูนย์เครือข่าย ร้อยละ 25.00 ยังไม่เคยร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ 

(1.5) การได้รับสนับสนุน/ส่งเสริม (ปีงบประมาณ 2562) เพ่ือการด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย พบว่า ศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ได้รับ    
การสนับสนุน/ส่งเสริมเพ่ือการด าเนินงานในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งศูนย์เครือข่ายร้อยละ 75.00 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุและอุปกรณ์
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ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปศุสัตว์ พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลา เมล็ดพันธุ์ข้าว และถุงบรรจุข้าว เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 62.50 ได้รับเอกสาร
วิชาการเพ่ือแจกจ่ายผู้ที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ได้รับการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และป้ายองค์ความรู้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 37 .50 อีกทั้ง         
ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 12.50 ได้รับการสนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

(1.6) ประเด็นที่พบ 
- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษาดูงานขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง 

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

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

- การด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือยังไม่เกิดการท างานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม หรือ
มีเพียงส่วนน้อย 

- การพัฒนา สนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นการอบรม และให้ปัจจัยการผลิต ขาดการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาต่อยอด เช่น ต้องการผลิต
ข้าวให้ได้มาตรฐานด้านความชื้นตามที่ก าหนด แต่ไม่มีพ้ืนที่หรือลานตากข้าว 

(1.7) ข้อเสนอแนะ 
- หน่วยงานควรคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. โดยพิจารณาองค์ประกอบ

ของศูนย์เรียนรู้เหมือนกับ ศพก. หากหรือศูนย์เครือข่ายใดที่มีองค์ประกอบไม่ครบ เช่น มีเฉพาะแปลงเรียนรู้เพ่ือศึกษาดูงานคว รให้ใช้ชื่อเรียกเป็นจุดศึกษาดูงาน
หรือแปลงเรียนรู้แทนการเป็นศูนย์เรียนรู้ 

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

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

(2.1) การเข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก.เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90.00 เข้ ารับบริการอบรมความรู้จากเครือข่าย 
ของ ศพก. รองลงมาร้อยละ 49.23 ขอรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ 40.77 ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ร้อยละ 20.00 ขอรับบริการด้านการเก ษตร 
ร้อยละ 18.46 เข้าร่วมงาน Field Day และร้อยละ 13.85 เข้ารับบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย เป็นต้น 

(2.2) ความรู้ที่เข้ารับการอบรม เกษตรกรร้อยละ 52.14 เข้ารับการอบรมด้านการลดต้นทุนการผลิต รองลงมาร้อยละ 47.01  
ด้านการผลิตพืช และร้อยละ 11.11 ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ส่วนเกษตรกรที่อบรมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ การท าประมง และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 8.55 นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 5.13 เข้ารับการอบรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ร้อย ละ 3.42  
ด้านการตลาดสินค้าเกษตร และร้อยละ 2.56 ด้านพลังงานทดแทน 

(2.3) ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรขอรับจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เกษตรกรร้อยละ 50.00 ขอรับปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมา  
ร้อยละ 42.19 วัสดุส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 32.81 เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช ร้อยละ 17.19 สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 6.25 สารปรับสภาพดิน ร้อยละ 4.69       
พันธุ์สัตว์น้ า และร้อยละ 3.13 บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องใส่ผลไม้ ถุงใส่ผัก เป็นต้น จากการขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เห็นได้ว่ามีเกษตรกรได้ให้ความส าคัญ     
กับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตนเอง แทนการขอรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเสร็จแล้ว 

(2.4) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่เข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.38 น าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 4.62 ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติ แล ะไม่ได้ท ากิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากศูนย์เครือข่าย 
ของ ศพก. แล้ว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.10 น าความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตไปใช้ รองลงมาร้อยละ 22.58 ด้านการผลิตพืช ร้อยละ 9.68  
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรน าความรู้ไปใช้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 4.03 
และเกษตรกรร้อยละ 2.42 น าความรู้ด้านการท าประมงไปใช้  

(2.5) ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
- การลดรายจ่ายในการผลิต เกษตรกรร้อยละ 73.39 ที่มีรายจ่ายในการผลิตลดลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี 

โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชแบบไร่นาสวนผสม ค่าปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ยไร่ละ 743 บาท หรือลดลงร้อยละ 61.00 และค่าปุ๋ยเคมีในการท านา  ลดลงเฉลี่ย 
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ไร่ละ 335 บาท หรือลดลงร้อยละ 54.47 ในส่วนของเกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายค่าสารเคมีลงได้ พบว่า เกษตรกรที่ท านาสามารถลดสารเคมีลงได้เฉลี่ย  
ไร่ละ 87 บาท หรือลดลงร้อยละ 73.73 และเกษตรกรท าสวนมะม่วงสามารถลดสารเคมีลงได้เฉลี่ยไร่ละ 174 บาท หรือลดลงร้อยละ 65.17 นอกจากนี้
เกษตรกรยังสามารถลดรายจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวลงได้เฉลี่ยไร่ละ 228 บาท หรือลดลงร้อยละ 40.00 

- การเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 20.97 ได้รับผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุงบ ารุงดิน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินส่งผลให้พืชได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะผลผลิตของข้าวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 269 กิโลกรัม หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.73 

- รายได้ เกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายในการผลิต และมีผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 20.16 มีรายได้เพ่ิมขึ้น       
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 78,782 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

- ด้านอ่ืน ๆ เกษตรกรร้อยละ 58.87 สามารถลดความเสี่ยงในด้านการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช และสารพิษตกค้าง         
ในผลผลิตร้อยละ 18.55 เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้า และร้อยละ 16.94 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน PGS มาตรฐาน Q และ
มาตรฐาน GI  

(2.6) ประเด็นที่พบ 
- องค์ความรู้ด้านการผลิตสารชีวภัณฑ์เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ เนื่องจากหัวเชื้อในการผลิตสารชีวภัณฑ์       

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

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

การท ากิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม 
- เกษตรกรบางรายต้องการรับการพัฒนา ฝึกปฏิบัติแบบเน้นย้ าเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ  รวมทั้ง 

องค์ความรู้ที่ เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่ เน้นองค์ความรู้ด้านการผลิต ส่งผลให้ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือให้ เกษตรกรสามารถพั ฒนา 
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ 
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(2.7) ข้อเสนอแนะ 
- หน่วยงานควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หาแหล่งจ าหน่ายหรือผลิตหัวเชื้อในการผลิตสารชีวภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ของเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- ควรจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่าย  

ของ ศพก. ที่ท าหน้าที่ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีการให้บริการด้วยจิตอาสา 
- การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในระยะต่อไป ควรสอบถามความต้องการอบรมเน้นย้ ากับเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายเดิม

ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพ่ือเข้ารับการพัฒนาอีกครั้ง หรือควรจัดเจ้าหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่เกษตรกรที่มีคว ามต้องการให้เน้นย้ าเพ่ือให้สามาร 
ถน าความรู้ไปปฏิบัติได้และเกิดความเชี่ยวชาญ 

- ควรจัดท าหลักสูตรเรียนรู้ด้านการตลาดตามบริบทของพ้ืนที่ และจัดให้ผู้เชียวชาญด้านการตลาดเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  
หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 

 

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

ด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และ 
ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน พร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเกษตรกร       
ให้เป็น Smart Farmer จ านวน 57,790 ราย  

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
1.1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 40 ราย ครบตามเป้าหมาย 
1.2) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 2,829 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.40 ของเป้าหมาย 2,875 ราย และอบรม

หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer เพ่ือพัฒนาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 450 ราย ครบตามเป้าหมาย 
 1.3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 16,360 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.74 ของเป้าหมาย 17,640 ราย และ Smart Farmer 

ผู้ประกอบการต้นแบบ 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 375 ราย 
1.4) งบประมาณท่ีจัดสรร 62.1078 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 17.2838 ล้านบาท (ร้อยละ 27.83) 
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2) กรมการข้าว 
2.1) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพ" ให้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) 1 รุ่น 100 ราย

ด าเนินการแล้ว 77 ราย ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ แผนส ารวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูลปี 2557 – 2561 จ านวน 14,000 ราย หลักสูตร "วิทยากร 
ด้านข้าวเบื้องต้น " ให้แก่เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer 3 รุ่น 350 ราย
หลักสูตร "เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer 5 รุ่น 500 ราย และหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" 
(Young Smart Farmer) 1 รุ่น 50 ราย รวมทั้งประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมฯ เพ่ือจ าแนกระดับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม
และจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 850 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.2) การสร้างและพัฒนาชาวนาอาสา โดยจัดประชุมสัมมนาและเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาอาสาชาวนาอาสาเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ของชาวนาอาสา 600 ราย 

2.3) การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจัดท าสื่อเผยแพร่แล้ว 2 ฉบับ ร้อยละ 22.22 ของเป้าหมาย 9 ฉบับ  
ส่วนการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น 4 สาขา และการจัดท าสื่อเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว 1 ชุด อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.4) งบประมาณท่ีจัดสรร 25.4550 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.5484 ล้านบาท (ร้อยละ 17.87) 
3) กรมปศุสัตว์ 

3.1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 1,653 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.24 ของเป้าหมาย 1,700 ราย อาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer        
706 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.69 ของเป้าหมาย 770 ราย และ Smart Farmer ต้นแบบ 1,701 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.30 ของเป้าหมาย 3,840 ราย     
รวมทั้งสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 652 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.53 ของเป้าหมาย 790 ราย 

3.2) สนับสนุนวัสดุการเกษตร  2,600 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.63 ของเป้าหมาย 7,100 ราย และถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 12 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของเป้าหมาย 154 ราย 

3.3) งบประมาณท่ีจัดสรร 8.0856 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.2497 ล้านบาท (ร้อยละ 27.82) 
4) กรมประมง 

4.1) คัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 15,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 
4.2) อบรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 5,708 ราย ของเป้าหมาย 14,800 ราย และ Young Smart Farmer 

100 ราย ของเป้าหมาย 200 ราย    
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4.3) งบประมาณท่ีจัดสรร 21.6400 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.8990 ล้านบาท (ร้อยละ 22.64) 
5) กรมหม่อนไหม 

5.1) ก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานโครงการ โดยจัดประชุมชี้แจงโครงการ "Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา" แล้ว   
1 ครัง้ และมีแผนจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมอาสา Smart Farmer และ Smart Officer 2 ครั้ง  

5.2) ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการพัฒนา โดยขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) 1,500 ราย
ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร 2,890 ราย ในส่วนกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร Developing Smart Farmer 567 ราย Existing Smart Farmer 180 ราย และ
พัฒนาบทบาท Smart Farmer Model หม่อนไหม 18 ราย ถูกยกเลิก และโอนงบประมาณคืนกรมฯ ตาม พรบ. โอนฯ จ านวน 1,319,600 บาท 

5.3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 
ประจ าปี 2563 ครบ 21 ราย จัดท า E-Book แนะน า เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา 1 ชุด ครบตามเป้าหมาย ส่วนการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์จุดด าเนินงานของ Smart Farmer 1,500 ป้าย และ 1,820 ป้าย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5.4) งบประมาณท่ีจัดสรร 7.0396 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5539 ล้านบาท (ร้อยละ 7.87) 
6) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

6.1) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 3,234 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.80 ของเป้าหมาย 3,000 ราย สร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 706 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.83 ของเป้าหมาย 1,200 ราย 

6.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 27.2277 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.6735 ล้านบาท (ร้อยละ 46.55) 
 

3.2.5 โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร 
1) โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชน
ชาวไทย สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนา 
ไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป เป้าหมาย เกษตรกร 70,000 ราย 
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1.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(1) คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ 5,412 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 120.27 ของเป้าหมาย 4,500 แห่ง  
(2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 579 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของเป้าหมาย 70,000 ราย และจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 

13,346 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.07 ของเป้าหมาย 70,000 ราย โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับฐานข้อมูลจากการประเมินศักยภาพเกษตรกร 
(3) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ 49 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.47 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 14,078 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 20.11 ของเป้าหมาย 70,000 ราย  
(4) งบประมาณท่ีจัดสรร 6.3445 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.6650 ล้านบาท (ร้อยละ 10.48) 

1.2) กรมการข้าว  
(1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก จัดท าแผนบูรณาการ และการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านข้าว 

จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว 6,761 ราย จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ การส่งเสริมการตลาด อยู่ระหว่างรอเป้าหมายที่ชัดเจนจาก กษ. 
(2) ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร ด าเนินการแล้ว 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของเป้าหมาย 6,761 ราย 
(3) งบประมาณท่ีจัดสรร 5.7500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1583 ล้านบาท (ร้อยละ 2.75) 

1.3) กรมปศุสัตว์ 
(1) พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย 289 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 57.80 ของเป้าหมาย 500 เครือข่าย ติดตามดูแลและ         

ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ 98,598 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.95 ของเป้าหมาย 210,000 ราย  
(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 52.5709 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11.7871 ล้านบาท (ร้อยละ 22.42) 

1.4) กรมประมง 
(1) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 17,216 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.59 ของเป้าหมาย 70,000 ราย  
(2) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร 1,538 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของเป้าหมาย 70,000 ราย และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า 

แก่เกษตรกร 407 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของเป้าหมาย 70,000 ราย โดยสนับสนุนปลากินพืชให้เกษตรกร 1,000 ตัวต่อราย รวม 407,000 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 0.58 ของเป้าหมายพันธุ์ปลากินพืช 70 ล้านตัว   
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(3) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของเป้าหมาย 693 ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 2,067 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของเป้าหมาย 70,000 ราย  

(4) งบประมาณท่ีจัดสรร 50.6835 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.8311 ล้านบาท (ร้อยละ 5.59) 
1.5) กรมหม่อนไหม 

(1) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยจัดท าจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ 
60 ราย สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านหม่อนไหม สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช าถุงประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด อยู่ระหว่างปรับกิจกรรม  

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 7.6380 ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณ  
1.6) กรมวิชาการเกษตร 

(1) ส่งเสริมองค์ความรู้ จัดท าแปลงต้นแบบ อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่มสนับสนุนพืชผัก ให้เกษตรกร ประชาสัมพันธ์/สร้างการรบัรู้ 
และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 250 ราย พ้ืนที่ 1,250 ไร่ อยู่ระหว่างการรับสมัครเกษตรกรและรับเป้าหมายจากกระทรวงฯ 

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 3.7639 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.6532 ล้านบาท (ร้อยละ 17.35) 
1.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

(1) ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี 646 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.60 ของเป้าหมาย 1 ,000 ราย (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) และอบรม  
การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 6,621 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.07 ของเป้าหมาย 30,000 ราย  

(2) ส่วนการก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี และติดตามการจัดท าบัญชี โดยครูบัญชี 21 ,000 ราย (70% ของเป้าหมาย) และติดตาม
ประเมินผล 1,125 ราย อยู่ระหว่างด าเนินงาน  

(3) งบประมาณท่ีจัดสรร 13.3200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.1848 ล้านบาท (ร้อยละ 23.91) 
1.8) กรมพัฒนาที่ดิน 

(1) ก าหนดเป้าหมายสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดินแก่เกษตรกร 20 ,000 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงานโครงการ และมอบหมายให้หน่วยงานในพ้ืนที่จัดท าแผนการด าเนินงานเสนอมายังส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ 

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 31.6000 ล้านบาท  
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1.9) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(1) ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3,370 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.29 ของเป้าหมาย 3,500 ราย (ปรับลดแผนจาก 

4,500 ราย) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ 206 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.43 ของเป้าหมาย 244 ราย และเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 3,164 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 97.17 ของเป้าหมาย 3,256 ราย 

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 12.7010 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.2672 ล้านบาท (ร้อยละ 33.60) 
1.10) ข้อเสนอแนะ  

(1) เร่งรัดหน่วยงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยด่วน และเตรียมความพร้อมเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
(2) ให้หน่วยงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 - 4 และสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เนื่องจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 

2) เกษตรกรรมทำงเลือก/เกษตรผสมผสำน 
2.1) โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงานหลัก 

วัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนาการเกษตรตามแน วทฤษฏีใหม่ 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร มีเป้าหมาย
อบรมเกษตรกร 8,560 ราย 

(1) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 100 ศูนย์ (เป้าหมาย 70 ศูนย์) สามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 7,997 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 93.42 ของเป้าหมาย 8,560 ราย 

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 34.6658 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 23.0869 ล้านบาท (ร้อยละ 66.60) 
(3) ผลการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี กระบี่ และนครศรีธรรมราช โดยส ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ปี 2562 มีข้อค้นพบ ดังนี้ 
(3.1) ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เพ่ือเข้ารับการอบรม เนื่องจากโครงการก าหนดระเบียบการ

คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมรายใหม่ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมาก่อน ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ได้รับการอบรมจากศูนย์ปราชญ์แล้ว 
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(3.2) เกษตรกรที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วรวมถึงเกษตรกรในจังหวัดนอกพ้ืนที่มีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมซ้ าอีกครั้ง 
เนื่องจากต้องการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ท่ีศูนย์ฯ มีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม 

(3.3) งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณจ านวนเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มมีโครงการ แต่มีค่าใช้จ่าย
ในการจัดฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ เช่น วัตถุดิบในการท าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมที่มีราคาเพ่ิมขึ้น 

(3.4) ข้อเสนอแนะ 
- ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรม และเกษตรกรที่อยู่จังหวัดนอกพ้ืนที่จังหวดสามารถเข้ารับการอบรมซ้ า

ได้เนื่องจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแต่ละศูนย์มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน รวมถึงมีองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่เคยจัดอบรมที่ผ่านมา 
- ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการจัดฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ

เช่น การสนับสนุนนวัตกรรมใหม ่ๆ ในการฝึกอบรมการปรับปรุงอาคารสถานที่และการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 

2.2) โครงกำรเกษตรผสมผสำนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกร     

ในการด ารงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิม และเชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร   
ให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิมปริมาณการด าเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นา จ านวน 1,500 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ 7,500 ไร่ ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ 78 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 
44 แห่ง รวมทั้งสิ้น 122 แห่ง 

(1) ก าหนดแผนคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 1,500 ราย พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 7,500 ไร่ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 122 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ 78 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 44 แห่ง และมีแผนจัดอบรมและศึกษาดูงานการท าเกษตรผสมผสานในสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร 1,500 ราย และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละ 6,000 บาท โดยได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 
ด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  

(2) งบประมาณที่จัดสรร 12.6546 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 
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3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตร  
3.1) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 

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

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

(2) งบประมาณที่จัดสรร 4.9140 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 0.2745 ล้านบาท (ร้อยละ 5.59) 
 

3.2) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่ำนกลไกกำรบัญชี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ รายสินค้า 14 ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 
40,000 ราย  

(1) ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 ราย : เกษตรกร 30 ราย) 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของเป้าหมาย 1,333 ราย ส่วนการอบรม       
การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน เป้าหมาย 40,000 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมความพร้อมในการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  

(2) การก ากับ แนะน าการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ (70% ของเป้าหมาย) 28,000 ราย มีแผนด าเนินการในไตรมาสที่ 3 การติดตามผล
การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ (70% ของเป้าหมาย) เป้าหมาย 28,000 ราย และติดตามประเมินผล 1,500 ราย มีแผนด าเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4  

(3) งบประมาณที่จัดสรร 26.8900 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.1802 ล้านบาท (ร้อยละ 8.11) 
 

3.3) กิจกรรมยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพของสถำบันเกษตรกรสู่มำตรฐำน GAP 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและ

ผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 58 แห่ง 1,200 ราย ใน 2 ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)  
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(1) ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 58 แห่ง 1,200 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 11.7466 ล้านบาท  
 

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

ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรใ นเขตปฏิรูป 
รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ านวน 
1,000 ราย  

(1) ด าเนินการอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพ่ือผู้สนใจและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรวม 1,113 ราย จากเป้าหมาย 1,000 ราย 
จ าแนกเป็น ผู้สนใจ 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.50 ของเป้าหมาย 200 ราย (ปรับลดจาก 300 ราย) และ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 976 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 122.00 ของเป้าหมาย 800 ราย  

(2) งบประมาณที่จัดสรร 107.0491 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.9107 ล้านบาท (ร้อยละ 12.06) 
 

4) โครงกำรส่งเสริมกำรผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่ปุ๋ยมาจ าหน่าย

และบริการผสมปุ๋ยให้สมาชิก เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยที่ตรงความต้องการค่าวิเคราะห์ดิน
ได้อย่างเหมาะสม เป้าหมาย สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย 16 สหกรณ ์และอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน 40,000 ราย 

4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(1) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย จ านวน 16 สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย  
(2) งบประมาณที่จัดสรร 11.1797 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.0416 ล้านบาท (ร้อยละ 9.32)  
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4.2) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) วิเคราะห์ดินเพ่ือสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเองแก่เกษตรกร มีเป้าหมาย 40,000 ราย อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการด าเนินงาน

ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ 
(2) งบประมาณที่จัดสรร 6.0000 ล้านบาท  

 

3.2.6 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงาน

ด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบ ารุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้ค าแนะน าการผลิตพืชในพ้ืนที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เป้าหมายส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากิน    
ให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ 165 พ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้ กับเกษตรกร       
ในรูปแบบแปลงรวม 36 พ้ืนที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบ ารุงดินให้แก่เกษตรกร 
จ านวน 10,534 ราย  

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1.1) แนะน า ส่งเสริม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการฯ ใน 5 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 3.03 

ของเป้าหมาย 165 พื้นที่ โดยจัดอบรมความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ใน 4 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของเป้าหมาย        
22 พ้ืนที่ มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมแล้ว 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของเป้าหมาย 1,000 ราย ส่วนที่เหลือเลื่อนการจัดกิจกรรมการอบรมออกไปก่อน 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

1.2) งบประมาณที่จัดสรร 2.9432 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2767 ล้านบาท (ร้อยละ 9.40) 
2) กรมปศุสัตว์ 

2.1) การจัดอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และการปลูกพืชอาหารสัตว์  
มีเป้าหมาย 1,000 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร 
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2.2) งบประมาณที่จัดสรร 9.6947 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1325 ล้านบาท (ร้อยละ 1.37) 
3) กรมประมง 

3.1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะลี้ยงสัตว์น้ า 586 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.42 ของเป้าหมาย 2,400 ราย  และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
จ านวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ของเป้าหมาย 2,400 ราย โดยเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพ่ิมขึ้น 474 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.69 
ของเป้าหมาย 1,920 ราย   

3.2) จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแล้ว 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 5 แห่ง บริหารจัดการแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ 1 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 5 แห่ง   

3.3) ติดตามให้ค าแนะน าให้แก่เกษตรกร 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของเป้าหมาย 2,400 ราย   
3.4) งบประมาณที่จัดสรร 7.0068 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1723 ล้านบาท (ร้อยละ 2.46) 

4) กรมส่งเสริมการเกษตร 
4.1)  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่แก่เกษตรกร 1,304 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.93 ของเป้าหมาย 1,434 ราย  

และส่งเสริมการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร) 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.37 ของเป้าหมาย 1,434 ราย  
4.2) งบประมาณที่จัดสรร 4.6000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  1.1602  ล้านบาท (ร้อยละ 25.22) 

5) กรมพัฒนาที่ดิน 
5.1) การอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรกร มีเป้าหมาย 4,000 ราย อยู่ระหว่าง   

การจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณให้พ้ืนที่ด าเนินการ 
5.2) งบประมาณที่จัดสรร 18.2942 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0488 ล้านบาท (ร้อยละ 0.27) 

6) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
6.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม มีเป้าหมาย 36 พ้ืนที่ และ

อบรมเกษตรกรเพ่ือยกระดับรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมาย 700 ราย จะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 
6.2) งบประมาณที่จัดสรร 21.9678 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.5717 ล้านบาท (ร้อยละ 16.26) 
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3.2.7 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร  
1) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ า    
ของรายได้ประชากร โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้ งการผลิต
ข้าวเปลือก การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์
ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้ างอาชีพรายได้ 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
อย่างเป็นระบบ  

1.1) กิจกรรมส่งเสริมความเข็มแข็งด้านการผลิตและจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการท าระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์
ต่างประเทศแก่กลุ่มเกษตรกร 10 กลุ่ม ด้านการผลิตและจ าหน่ายข้าว Q ของชุมชน โดยการให้ค าแนะน าการจัดท าระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 
10 โรง อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 

1.2) ด้านการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งมี 3 กิจกรรม ได้แก่ การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์   
จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร 60 ราย จัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพความ เข็มแข็งกลุ่ม 65 ราย และสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงาน 50 ราย อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร วางแผนการด าเนินงานโครงการพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณ
ให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  

1.3) งบประมาณทีจ่ัดสรร 12.5450 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0177 ล้านบาท (ร้อยละ 0.14) 
 

2) กิจกรรมพัฒนำอำชีพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนประมง 
กรมประมง เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่ง ให้องค์กรชุมชนประมง

ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง และสร้างจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนประมง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พัฒนาอาชีพและเสริม สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนประมง 144 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ชายฝั่งทะเล และชาวประมงพ้ืนบ้านสามารถจับสัตว์น้ าได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.00 
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2.1) การด าเนินงานในปี 2563 มีเป้าหมายประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ 
รวมทั้งส ารวจความต้องการภายในชุมชน หลังจากนั้นคณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จะจัดท าแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมชน      
ใน 144 ชุมชน เพ่ือให้คณะท างานส่วนกลาง คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team : OT) 
และคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – Ordinator : FC) พิจารณาและอนุมัติโครงการ และจะมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ ทั้ง 22 จังหวัด  

2.2) งบประมาณทีจ่ัดสรร 16.0000 ล้านบาท  
 

3) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐาน

และคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตและสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่ 16 จังหวัด 40 กลุ่ม ได้แก่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ สงขลา ชุมพร น่าน ล าปาง พะเยา และเชียงราย  

3.1) การด าเนินงานในปี 2563 มีเป้าหมายด าเนินงานชี้แจงโครงการและติดตามงาน จ านวน 1 ครั้ง จัดกิจกรรมเพ่ื อทบทวน และถ่ายทอด    
องค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการคิดต้นทุนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ 120 ราย หลักสูตรทบทวนความรู้    
เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพ เป้าหมายในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิม 70 กลุ่ม หลักสูตรส่งเสริมและสร้างกระบวนการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพ
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ 10 กลุ่ม และหลักสูตรส่งเสริมการจัดการตลาดและเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ และกลุ่มเดิม 
รวม 80 ราย นอกจากนี้จะด าเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตพบผู้บริโภค 1 ครั้ง  

3.2) งบประมาณทีจ่ัดสรร 12.6786 ล้านบาท  
 

4) กิจกรรมพัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร   

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง ส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการด าเนินงานส่งเสริมเค หกิจ
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เกษตร เพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการ วางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ ด าเนินการพัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นกลไกในการจั ดการเรียนรู้รวมถึง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 385 กลุ่ม กลุ่ มแม่บ้าน
เกษตรกร จ านวน 453 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 892 กลุ่ม รวมเกษตรกร จ านวน 21,830 ราย  

4.1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ  โดยระยะที่ 1 
วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดท าแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group ด าเนินการได้ 4,509 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.08 ของเป้าหมาย 5,775 ราย 
และในระยะที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) ด าเนินการได้ 2,695 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.00     
ของเป้าหมาย 3,850 ราย  

4.2) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ด าเนินการ 3 ด้าน ได้แก่  
    4.2.1) แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประเมิน

สถานการณ์ วิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดท าแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด าเนินการได้ 1,302 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.55 ของเป้าหมาย 1,540 ราย    
และระยะที่ 2 พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน ด าเนินการได้ 1,020 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.23       
ของเป้าหมาย 1,540 ราย    

4.2.2) เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พ้ืนที่      
จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group ด าเนินการได้ 2,278 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.75 ของเป้าหมาย 2,930 ราย และระยะที่ 2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่       
Smart Group ด าเนินการได ้1,634 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.77 ของเป้าหมาย 2,930 ราย   

4.2.3) พัฒนาบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น าระดับจังหวัด ด าเนินการได้ 
755 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.03 ของเป้าหมาย 1,540 ราย  
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4.3) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ด าเนินการ 2 ด้าน ได้แก่  
4.3.1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสู่ Smart Group ด าเนินการได้ 

9,394 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.01 ของเป้าหมาย 13,230 ราย และจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดั บจังหวัด    
2,276 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.12 ของเป้าหมาย 3,850 ราย   

4.3.2) เตรียมความพร้อมผู้น าเยาวชนไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) 
ด าเนินการได้ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 10 ราย และแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น เป้าหมาย 6 ราย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

สร้างการรับรู้วิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดท าแผนสร้างความม่ันคงด้านอาหาร ด าเนินการได้ 1,955 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.63 ของเป้าหมาย 2,310 ราย และระยะที่ 2 
พัฒนาทักษะด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ด าเนินการได้ 1,605 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 9.48      
ของเป้าหมาย 2,310 ราย 

4.4.2) ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพ่ิมขีดความสามารถของหมู่บ้าน จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ ได้แก่ จัดท า
แผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 180 ราย ส่วนการพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหาร
คุณภาพในชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5) งบประมาณทีจ่ัดสรร 33.3278 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 19.9967 ล้านบาท (ร้อยละ 60.00) 
 

5. กิจกรรมกำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ 
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสาธิต     

การพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บ ารุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ส.ป.ก. และมีความสามาร ถในการสร้าง    
การผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก. เป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง 
สระแก้ว กาฬสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน จ านวนเกษตรกร 1,080 ราย  
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5.1) ปี 2563 มีเป้าหมายด าเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่ให้กับเกษตรกร 1,080 ราย  
5.2) งบประมาณทีจ่ัดสรร 15.5185 ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณประจ าปี และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 

6. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บ ริโภค และพัฒนา
ความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิต
ตลอดห่วงโซ่ เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 10 จังหวัด 10 กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกรจ านวน 450 ราย  

6.1) ปี 2563 มีเป้าหมายด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่ 10 จังหวัด 10 กลุ่ม 450 ราย 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเพ่ิงได้รับงบประมาณ และเกิดการระบาดของไวรัส (COVID-19) 

6.2) งบประมาณทีจ่ัดสรร 3.8773 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0521 ล้านบาท (ร้อยละ 1.34) 
 

3.2.8 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจชุมชนในกำรผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. 2548 ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากิจกา ร
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชน เป้าหมายสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย (วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 770 ราย (77 แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  

1) กิจกรรมการสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548/ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  
จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด รวม 77 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  ส่วนการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจ
ชุมชน เป้าหมายจัดประชุม 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 77 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 63 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของเป้าหมาย  

2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
2.1) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนา

กิจการวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 17,640 ราย ด าเนินการแล้ว 16,864 ราย  คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของเป้าหมาย 
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2.2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) 58 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75.32 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 
3) งบประมาณท่ีจัดสรร 43.6559 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 26.1935 ล้านบาท (ร้อยละ 60.00) 

3.2.9 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน  
กรมสงเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง        

พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง น านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานสากล เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาสินค้าและผลิตของสหกรณ์ จ านวน จ านวน 30 แห่ง  
30 ผลิตภัณฑ ์, พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป 10 แห่ง , พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ 30 แห่ง) 

1) ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างใน 3 กิจกรรม 
ดังนี้ 

1.1) กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้างนวัตกรรมการผลิตการแปรรูป การเก็บรักษา เพ่ือเพ่ือมูลค่า สินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรม
การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา สินค้าเกษตร และลดการสูญเสีย (จัดจ้างที่ปรึกษา) จ านวน 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 

1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP (จัดจ้างที่ปรึกษา) 
จ านวน 10 แห่ง  

1.3) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จัดจ้างที่ปรึกษา) จ านวน 30 แห่ง  
2) งบประมาณท่ีจัดสรร 28.9244 ล้านบาท  
 

3.2.10 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร  
1) กิจกรรมเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ครบวงจรด้ำนกำรผลิต 

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

1.1) จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่างกลุ่มเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบการ 3 ศูนย์              
ร้อยละ 7.14 ของเป้าหมาย 42 ศูนย์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร 7 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของเป้าหมาย 30 ศูนย์ และ
ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร 10 ศูนย ์คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของเป้าหมาย 42 ศูนย ์
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1.2) ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การประชุมผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรงโดยส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวประชารัฐระดับ
ชุมชน/จังหวัด จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าวจัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสีผู้ส่งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ          
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.3) งบประมาณที่จัดสรร 8.6847 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.2412 ล้านบาท (ร้อยละ 25.81) อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้กับ
ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

2) กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุน

การผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูป     
ด้านการเกษตรที่มีศักยภาพในการจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
หรือตลาดเกษตรกรให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตล าด
เกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงการที่กว้างขึ้น สร้างเครื อข่ายด้านการตลาดด้วยการเพ่ิมช่องทาง     
การจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพ เป้าหมายตลาดเกษตรกร จ านวน 77 จังหวัด  

2.1) พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 1,311 ราย คิดเป็นร้อยละ 110.07 ของเป้าหมาย 1,190 ราย และพัฒนา
ตลาดเกษตรกร 54 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 70.13 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 

2.2) งบประมาณทีจ่ัดสรร 13.4300 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.1739 ล้านบาท (ร้อยละ 31.08) 
 

3.2.11 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มี

ศักยภาพด้านผลิต ตลาดการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มสินค้า Cluster รวม 12 ชนิดสินค้า และผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้า
เกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือแก้ไขราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ในการน าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
(Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในสินค้าข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ ามัน เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      
370 แห่ง  
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1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1.1) พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 370 แห่ง พัฒนาด้านการจัดท าแผนการผลิตและการตลาดให้แก่สมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 11 ราย และพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2563 โดยปรับแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการด้านงบประมาณ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง   

1.2) เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด 
29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของเป้าหมาย 30 แห่ง จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของเป้าหมาย 30 แห่ง  

1.3) จัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการน าระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  (Profit Sharing) มาใช้          
ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด าเนินการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 

1.4) งบประมาณท่ีจัดสรร 74.8829 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 54.7076 ล้านบาท (ร้อยละ 73.06) 
2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ก ากับ แนะน า ติดตามประเมินผล 400 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ
เตรียมความพร้อมในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย 

3) งบประมาณทีจ่ัดสรร 5.8160 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 0.0005 ล้านบาท (ร้อยละ 0.01)  
 

3.2.12 โครงกำรติดตำมประเมินผลภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกของ กษ. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานโครงการ

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

ทางเว็บไซต์ของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว 1 ครั้ง ส่วนครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอผู้บริหาร กษ. ส่วนกิจกรรมการติดตาม   
ในพ้ืนที่ ต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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2) กิจกรรมนิเทศโครงการ ประกอบด้วย การจัดท าเอกสารงบประมาณโดยสังเขปของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
อยู่ระหว่างด าเนินการ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานฯ จ านวน 1 ครั้ง  ส่วนการนิเทศงานครั้งที่ 1 เดิมก าหนดแผน 
ช่วงเดือนมีนาคม 2563 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องชะลอกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน 

1) งบประมาณที่จัดสรร 2.7160 ล้านบาท  
 

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



 
 

  
 

 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 

                                           
ภาคผนวก ก 

ตารางรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตร     
 

 

4. ส่วนประเมินผลพืช  โทรศัพท์ 0  
และผลิตภัณฑ์ OTOP 
 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนำระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมำตรฐำนสำกล และมีควำมละเอียด แม่นย ำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรส ำรวจรังวัดแปลงที่ดิน

ของ ส.ป.ก. 
2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่เกษตรกร ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มำใช้บริกำร
3. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและกำรถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ำมำรับบริกำรกับ ส.ป.ก.  
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 355,667,400 บำท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
    1.1 ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตำมมำตรฐำน ไร่ 260,000 106,765 41.06
RTK GNSS NETWORK
    1.2 กำรให้บริกำรศูนย์บริกำรประชำชน รำย 143,000 196,239 137.23 - เนื่องจำกมีกำรเพิ่มกำรให้บริกำรในพื้นที่ 

โดยมีรถบริกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
ในพื้นที่ รวมถึงกำรรับเร่ืองจำกหน่วยงำนอื่น
ที่ส่งเข้ำมำด้วย

    1.3 จัดที่ดินท ำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินท ำกิน รำย 62,000 9,577 15.45 - ด ำเนินกำรแล้วในเขตพื้นที่  ส.ป.ก. 
72 จังหวัด

    1.4 กำรตรวจสอบที่ดิน ไร่ 3,500,000 1,742,994 49.80
บำท 355,667,400 123,566,500 34.74

1-1
    1.5 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

1. โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายยอ่ยและผู้ด้อยโอกาส
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญติัเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชำชน
เป้าหมายของโครงการ จัดจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชำชน
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 10,0000,000 บำท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
     1.1 กำรจ้ำงที่ปรึกษำ ฉบับ 1 - - - อยู่ระหว่ำงกำรสอบถำมควำมคิดเห็น

บำท 10,000,000 - - จำกเกษตรกร
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     1.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

2. โครงการศึกษาปรับปรุงกฏหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นศูนย์กลำงในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำดแก่เกษตรกร รวมทั้งกำรให้บริกำรกำรเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ในพื้นที่ เป็นกลไกในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ำย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนบัญชี 
ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 377,933,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 กำรพัฒนำศักยภำพ ศพก. และศูนย์เครือข่ำย

ศูนย์ 882 638 72.34
สินค้ำเกษตร
          2) กำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์ 2,646 1,709 64.59
    1.2 กิจกรรมสนับสนุนกำรให้บริกำรของ ศพก. และเครือข่ำย
          1) กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกำล ศูนย์ 882 361 40.93
ผลิตใหม่ (Field day)
          2)  กำรสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำรและข้อมูลข่ำวสำร ศูนย์ 882 569 64.51

1-3

ร้อยละ

          1) กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต

3. โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    1.3 กิจกรรมพัฒนำเกษตรกรผู้น ำ
          1) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น ำ รำย 26,460 23,628 89.30
          2) พัฒนำเกษตรกรผู้น ำ ศพก. เครือข่ำย รำย 11,742 8,216 69.97
    1.4 กำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำย
          1) อบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่อำรักขำพืชหลักสูตร รำย 335 257 76.72
กำรเป็นหมอพืช และกำรด ำเนินงำนคลินิกพืช
          2) กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน
              2.1) จัดกระบวนกำรเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้ำนกำรจัดกำร ศูนย์ 1,764 1,634 92.63
ศัตรูพืช (ศูนย)์
              2.2) สนับสนุนกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้กำรจัดกำรศัตรูพืช แปลง 154 117 75.97
อย่ำงเหมำะสมตำมสภำพพื้นที่
          3) กำรด ำเนินงำนแปลงติดตำมสถำนกำรณ์และกำรเตือน
กำรระบำดศัตรูพืชฯ
              - สนับสนุนกำรส ำรวจติดตำมแปลงติดตำมสถำนกำรณ์ แปลง 3,092 2,566 82.99
ศัตรูพืช กำรจัดระดับชั้นและกำรคัดเลือก ศจช. ดีเด่น 
          4) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรดินและปุ๋ยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
              - จัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดินและปุ๋ย ศูนย์ 882 798 90.48

บำท 239,562,400 89,666,006 37.43

1-4

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

    1.5 งบประมำณที่เบิกจ่ำย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 พัฒนำควำมพร้อมและปรับปรุงฐำนเรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ ศูนย์ 882 570 64.63
    2.2 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ด้ำนปศุสัตว์ ศูนย์ 882 235 26.64
    2.3 พัฒนำเกษตรกรเครือข่ำยที่มีศักยภำพ รำย 8,820 7,194 81.56
    2.4 พัฒนำฟำร์มต้นแบบด้ำนอำหำรสัตว์ใน ศพก. ด้ำนปศุสัตว์ แห่ง 64 30 46.88

บำท 22,677,100 9,567,390 42.19
3. กรมประมง
    3.1 พัฒนำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมง
           1) ศูนย์หลัก ศูนย์ 882 811 91.95
           2) ศูนย์เครือข่ำย
               2.1) รำยเดิม ศูนย์ 4,410 1,805 40.93
               2.2) รำยใหม่ ศูนย์ 882 501 56.80
    3.2 พัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง ศูนย์ 882 563 63.83
    3.3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร รำย 88,200 31,488 35.70
    3.4 ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร คร้ัง 882 320 36.28
    3.5 สนับสนุนภำรกิจงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล/SC/COO ศูนย์ 882 395 44.78
และงำนบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน

บำท 33,617,000 7,874,500 23.42
4. กรมหม่อนไหม
    4.1 พัฒนำ ศพก. หลัก ศูนย์ 3 - - - อยู่ระหว่ำงขออนุมัติงบประมำณและโอนเงิน
    4.2 พัฒนำศูนย์เครือข่ำย ศูนย์ 29 - - โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
          1) ศูนย์เดิม ปี 61 ศูนย์ 3 - - กำรผลิตสินค้ำเกษตร ศพก. ด้ำนหม่อนไหม
          2) ศูนย์เดิม ปี 62 ศูนย์ 12 - -
          3) ศูนย์ใหม่ ปี 63 ศูนย์ 14 - -

1-5

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

    2.5 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

    3.6 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    4.3 พัฒนำและส่งเสริมอำชีพเกษตรกร รำย 260 - -
    4.4 กิจกรรมสนับสนุนกำรให้บริกำร
          1) ศูนย์หลัก ศูนย์ 3 - -
          2) ศูนย์เครือข่ำย ศูนย์ 29 - -
    4.5 จังหวัดที่ได้รับกำรจัดสรรให้เข้ำร่วมด ำเนินกำร ศูนย์ 94 - -
    4.6 ร่วมจัดงำน Field Day ศูนย์ 172 10 5.81
    4.7 กิจกรรมบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
          - สัมมนำสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร รำย 60 - -
    4.8 ประสำนงำน/ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน คร้ัง 30 - -

บำท 7,009,700 1,600 0.02
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกผลงำนวิจัยให้เกษตรกร รำย 7,500 2,364 31.52
    5.2 กำรจัดท ำแปลงต้นแบบน ำเทคโนโลยีกำรผลิตพืชในแต่ละ แปลง/ไร่ 250 85 34.00
ชนิดพืชเพื่อเป็นฐำนเรียนรู้
    5.3 กำรผลิตขยำยศัตรูพืชธรรมชำติเพื่อน ำไปให้เกษตรกรเครือข่ำย ชนิด 16 - -
ของ ศพก. ผลิตขยำยและปล่อยในแปลงกำรควบคุมศัตรูพืช

บำท 20,000,000 2,335,048 11.68
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    6.1 พัฒนำศักยภำพครูบัญชีประจ ำศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 882 811 91.95
         1) ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำอำสำสมัครเกษตรด้ำนบัญชี รำย 882 811 91.95
(ครูบัญช)ี ประจ ำฐำนเรียนรู้
         2) พัฒนำฐำนเรียนรู้ด้ำนบัญชีประจ ำศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 882 837 94.90

1-6

เป้าหมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

    4.9 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

    5.4 งบประมำณที่เบิกจ่ำย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

         3) ให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีแก่ผู้ที่สนใจ ศูนย/์รำย 882 368 41.72
โดยครูบัญชีเกษตรกรอำสำ
         4) ติดตำมประเมินผล ศูนย์ 177 - -  - ด ำเนินกำรไตรมำสที่ 3 - 4

บำท 29,660,100 4,259,647 14.36
7. กรมพัฒนาที่ดิน
    7.1 พัฒนำเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดินใน ศพก.
         1) กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ศูนย์ 882 4 0.45
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
         2) สนับสนุนกำรให้บริกำร ศพก. ศูนย์ 882 7 0.79

บำท 8,731,800 137,685 1.58
8. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
    8.1 กำรคัดเลือก ศพก. กำรขอควำมเห็นชอบกำรจัดต้ัง ศพก. ศูนย์ 140 140 100.00
เครือข่ำยกำรพัฒนำฐำนกำรเรียนรู้
    8.2 สร้ำงและพัฒนำศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์ 140 140 100.00

บำท 6,356,000 2,004,400 31.54
9. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      9.1 พัฒนำศักยภำพเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำประจ ำ
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิกำรผลิตสินค้ำเกษตร
             1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพ ศกอ. รำย 882 554 62.81
ด้ำนกำรใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
             2) กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ รำย 720 510 70.83
Application กระดำนเศรษฐีเกษตรกรมีโอกำส ให้เกษตรกร
แปลงใหญ ่ณ ศพก. เพื่อให้เกษตรกรแปลงใหญค่ ำนวณต้นทุน
กำรผลิตของตนเอง

1-7

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

    6.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

    7.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

    8.3 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

             3) กิจกรรมขับเคล่ือน ศพก. เพื่อส่งเสริมบทบำท ศกอ. ศูนย์ 882 - -
ในท้องถิ่น
             4) พัฒนำศักยภำพ ศกอ. 3 จังหวัดชำยแดนใต้ รำย 60 - -
             5) กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ งำน 1 - -
             6) ติดตำมและประเมินผล เร่ือง 1 - -

บำท 10,318,900 6,685,800 64.79
บำท 377,933,000 122,532,076 32.42

1-8

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

10. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น
      9.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 57,790 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 151,556,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
          1) กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ 
               - สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำเกษตรกร รำย 40 40 100.00
รุ่นใหม่
          2) พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer รำย 2,875 2,829 98.40
          3) สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรเกษตรรุ่นใหม่
              - อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภำพ Young Smart Farmer รำย 450 450 100.00
    1.2 กำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmer)
          1) พัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer รำย 17,640 16,360 92.74
          2) พัฒนำ Smart Farmer ผู้ประกอบกำรต้นแบบ รำย 375 250 66.67

บำท 62,107,800 17,283,841 27.83
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เป้าหมาย ร้อยละ

    1.3 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

             4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                   
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

เพื่อพัฒนำให้เกษตรกรสมำชิกมีศักยภำพทั้งทำงด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด ในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร และให้เกษตรกรสมำชิก
กลุ่มเป้ำหมำยมีรำยได้เพิ่มขึ้น พร้อมที่จะพัฒนำให้มีคุณสมบัติของสมำชิกปรำดเปร่ือง (Smart Farmer)

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

2. กรมการข้าว

รำย 14,000 - -   - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรคัดกรองเกษตรกร
ปี 2557 - 2561 (รำยใหม่) โดยศูนย์ส่วนภูมิภำค

รำย 100 77 77.00   - จำกเดิม 350 รำย เป็น 100 รำย
ให้เกษตรกรปรำดเปร่ืองต้นแบบด้ำนข้ำว (Model Smart Farmer)
1 รุ่น

รำย 350 101 28.86
เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนำเป็นเกษตรกร
ปรำดเปร่ืองต้นแบบด้ำนข้ำว Model Smart Farmer จ ำนวน 3 รุ่น

รำย 500 - -
เศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer
จ ำนวน 5 รุ่น 

รำย 50 44 88.00
(Young Smart Farmer) 1 รุ่น

รำย 850 - -
รุ่นใหม่ที่ผ่ำนกำรอบรมฯ เพื่อจ ำแนกระดับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม
และจัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกร 

รำย 600 - -
ของชำวนำอำสำ

รำย 600 - -
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ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

          1) จัดประชุมชำวนำอำสำเพื่อชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน

          2) สัมมนำเชื่อมโยงเครือข่ำยชำวนำอำสำ

          2) อบรมหลักสูตร "พัฒนำเกษตรกรวิทยำกรมืออำชีพ" 

          3) อบรมหลักสูตร "วิทยำกรด้ำนข้ำวเบื้องต้น" ให้แก่

          4) อบรมหลักสูตร "เกษตรผสมผสำนตำมหลักปรัชญำของ

          5) อบรมหลักสูตร "พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่" 

          6) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปรำดเปร่ือง และเกษตรกร

    2.2 กำรสร้ำงและพัฒนำชำวนำอำสำ

    2.1 กิจกรรมพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง
          1) ส ำรวจคัดกรองเกษตรกร จำกฐำนข้อมูล 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

สำขำ 4 - -
ฉบับ 9 2 22.22
ชุด 1 - -
บำท 25,455,000 4,548,400 17.87

3. กรมปศุสัตว์
รำย 1,700 1,653 97.24
รำย 770 706 91.69
รำย 3,840 1,701 44.30
รำย 790 652 82.53
รำย 100 - -
รำย 7,100 2,600 36.62
รำย 154 12 7.79
บำท 8,085,600 2,249,600 27.82

4. กรมประมง
รำย 15,000 15,000 100.00

          1) อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำเกษตรกร รำย 14,800 5,708 38.57
สู่ Smart famer
          2) อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำเกษตรกร รำย 200 100 50.00
สู่ Yong Smart famer

รำย 231 - -
รำย 15,000 - -
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หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

ด้ำนกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำและกำรแปรรูป (Output)

    3.6 สนับสนุนวัสดุกำรเกษตร
    3.7 ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ
    3.8 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

    4.1 พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer (คัดเลือกเกษตรกร)

    4.2 ถอดองค์ควำมรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ
    4.3 เกษตรกรที่มีศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ

    2.4 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

    3.1 พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer
    3.2 พัฒนำอำสำปศุสัตว์สู่ Smart Farmer
    3.3 พัฒนำ Smart Farmer ต้นแบบ
    3.4 สร้ำงผู้น ำเยำวชนเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์
    3.5 พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ Smart Officer

    2.3 กำรคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถำบันเกษตรกร
          1) คัดเลือกศูนย์ข้ำวชุมชนและชำวนำดีเด่น 
          2) จัดท ำส่ือเผยแพร่ใบธง
          3) จัดท ำส่ือเผยแพร่



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

รำย 9,000 - -
(Output)

บำท 21,640,000 4,899,000 22.64
5. กรมหม่อนไหม
    5.1 ก ำหนดนโยบำยและติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
          1) จัดประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนพัฒนำหม่อนไหม
 คร้ัง 2 - -
อำสำ Smart Farmer และ Smart Officer กรมหม่อนไหม
          2) จัดประชุมชี้แจงโครงกำร "Smart Farmer หม่อนไหม/
 คร้ัง 1 1 100.00
หม่อนไหมอำสำ"

คร้ัง 1 - -
    5.2 ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับกำรพัฒนำ
          1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม รำย 1,500 - -
(รำยใหม่)
         2) ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม รำย 2,890 - -
    5.3 กำรพัฒนำเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/
หม่อนไหมอำสำ   - ยกเลิกกิจกรรม ข้อ 5.3 และโอน
         1) พัฒนำ Developing Smart Farmer หม่อนไหม รำย 567 - - งบประมำณคืนกรมฯ ตำม พรบ. โอนฯ 
         2) พัฒนำ Existing Smart Farmer หม่อนไหม รำย 180 - - จ ำนวน 1,319,600 บำท
         3) พัฒนำบทบำท Smart Farmer Model หม่อนไหม รำย 18 - -
         4) จัดศึกษำดูงำน ณ จุดด ำเนินกำรของ Smart Farmer
          รำย 60 - -
Model หม่อนไหม
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เป้าหมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

    4.4 ร้อยละ 60 ของ Smart famer ที่มีรำยได้เพิ่มขึ้นหรือรำยได้
ที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น

    4.5 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

          3) จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    5.4 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำน Smart Farmer หม่อนไหม/
หม่อนไหมอำสำ
          1) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 
 รำย 21 21 100.00
          2) จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์จุดด ำเนินงำนของ ป้ำย 1,500 - -
Smart Farmer
          3) จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์จุดด ำเนินงำนของ
 ป้ำย 1,820 - -
Smart officer
          4) จัดท ำ E-Book แนะน ำ เกษตรกร Smart Farmer ชุด 1 1 100.00
หม่อนไหม/หม่อนไหมอำสำ
          5) จัดท ำ E-Mapping แนะน ำถิ่นที่อยู่ของเกษตรกร ชุด 1 - -
Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอำสำ
    5.5 ติดตำมนิเทศงำนโครงกำร คร้ัง 12 2 16.67
    5.6 อ ำนวยกำรกรมหม่อนไหม หน่วยงำน 1 1 100.00

บำท 7,039,600 553,900 7.87
6. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

รำย 3,000 3,234 107.80
(Smart Farmer) 

รำย 1,200 706 58.83
บำท 27,227,700 12,673,500 46.55

7. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น บำท 151,555,700 42,208,241 27.85

1-13

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

    6.2 สร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
    6.3 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

    5.7 งบประมำณที่เบิกจ่ำย

    6.1 พัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ืองในเขตปฏิรูปที่ดิน



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมพัฒนำที่ดิน และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ

และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 70,000 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 184,371,800 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ แห่ง 4,500 5,412 120.27   - ด ำเนินกำรคัดเลือกจุดเรียนรู้เสร็จ
    1.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร เรียบร้อยแล้ว
          1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
               - เกษตรกร รำย 70,000 579 0.83
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2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติตำมระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้
เพื่อกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสำมำรถพัฒนำไปสู่ขั้นที่ ๒ 

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5.1 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

1. เพื่อร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    1.3 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกร รำย 70,000 13,346 19.07   - เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรปรับฐำน
    1.4 กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ คร้ัง 76 49 64.47 ข้อมูลจำกกำรประเมินศักยภำพเกษตรกร
    1.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรระดับจังหวัด รำย 70,000 14,078 20.11
    1.6 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 6,344,500 665,000 10.48
2. กรมการข้าว  

         1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/กำรสร้ำงเครือข่ำย รำย 6,761 - -
         2) ศึกษำดูงำนภำยใน/ภำยนอก รำย 6,761 - -
         3) กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนข้ำวจัดท ำแผนบูรณำกำร รำย 6,761 - -  - อยู่ระหว่ำงรอเป้ำหมำยที่ชัดเจนจำก กษ.
         4) จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนข้ำว แห่ง/รำย 6,761 - -
         5) จัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้ คร้ัง/รำย 6,761 - -
         6) ส่งเสริมกำรตลำด แห่ง/รำย 6,761 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
         7) ติดตำมให้ค ำแนะน ำเกษตรกร คร้ัง/รำย 6,761 56 0.83
    2.2 งบประมำณเบิกจ่ำย บำท 5,750,000 158,300 2.75
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 พัฒนำผลผลิตและกำรตลำดกลุ่มเครือข่ำย เครือข่ำย 500 289 57.80
    3.2 ติดตำมดูแล และให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ รำย 210,000 98,598 46.95
    3.3 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 52,570,900 11,787,100 22.42
4. กรมประมง
    4.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 70,000 17,216 24.59  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
    4.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฎิบัติกำร
          - กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนประมง รำย 70,000 1,538 2.20
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หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

    2.1 ส่งเสริมกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนข้ำว

เป้าหมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    4.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
          - เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต รำย 70,000 407 0.58
          - สนับสนุนพันธุ์ปลำกินพืช (1,000 ตัวต่อรำย) ตัว 70,000,000 407,000 0.58

คร้ัง 693 55 7.94  - 1 คร้ัง/เดือน/จังหวัด
    4.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
          - กำรติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด รำย 70,000 2,067 2.95
    4.6 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 50,683,500 2,831,100 5.59
5. กรมหม่อนไหม
    5.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 1,500 - -  - อยู่ระหว่ำงปรับกิจกรรมและอนุมัติ
    5.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร งบประมำณ 2563
          1) จัดท ำจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนหม่อนไหม จุด 21 - -
          2) ประชุมสัมมนำขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโครงกำร รำย 60 - -
          3) สัมมนำเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ รำย 120 - -
ด้ำนหม่อนไหม
    5.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
          1) เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุน รำย 100 - -  - อยู่ระหว่ำงปรับกิจกรรมและอนุมัติ
          2) สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช ำถุง ถุง 20,000 - - งบประมำณ 2563

คร้ัง 1 - -  - แผนกำรด ำเนินงำนประมำณเดือนสิงหำคม
    5.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
          - กำรติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด รำย 4,533 - -
    5.6 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 7,638,000 - -
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หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

    4.4 กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ 

    5.4 กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 250 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรรับสมัครเกษตรกรและ
    6.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร รับเป้ำหมำยจำก กษ.
          1) จัดท ำแปลงต้นแบบ รำย 250 - -
          2) อบรมให้ควำมรู้ตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม รำย 250
    6.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
          1) จ ำนวนกลุ่มที่ได้รับกำรสนับสนุน รำย 250 - -
          2) ปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุน 
              - พืชผัก รำย 250 - -
    6.4 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 3,763,900 653,200 17.35
7. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    7.1 ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) รำย 1,000 646 64.60
    7.2 อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ รำย 30,000 6,621 22.07
    7.3 ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี โดยครูบัญชี รำย 21,000 - - - ด ำเนินกำรไตรมำสที่ 3
(70% ของเป้ำหมำย)
    7.4 ติดตำมกำรจัดท ำบัญชี โดยครูบัญชี (70% ของเป้ำหมำย) รำย 21,000 - - - ด ำเนินกำรไตรมำสที่ 3 - 4
    7.5 ติดตำมประเมินผล รำย 1,125 - - - ด ำเนินกำรไตรมำสที่ 3 - 5
    7.6 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 13,320,000 3,184,800 23.91
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หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

8. กรมพัฒนาที่ดิน  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรชี้แจงแนวทำง
    8.1 สนับสนุนงำนพัฒนำที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรด ำเนินงำนโครงกำร และมอบหมำย
          - เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรปรับปรุง รำย 20,000 - - ให้พื้นที่จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเสนอกรมฯ
บ ำรุงดิน พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณ
    8.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 31,600,000 - - ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
9. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
      9.1 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้
             - เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เกษตร รำย 3,500 3,370 96.29  - ปรับลดแผนจำก 4,500 รำย
ทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
      9.2 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
             1) เกษตรกรต้นแบบ รำย 244 206 84.43
             2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร รำย 3,256 3,164 97.17
      9.3 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 12,701,000 4,267,200 33.60
10. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น บำท 184,371,800 23,546,700 12.77
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หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบำยเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อขยำยผลกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตร

ตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกำรประกอบอำชีพได้
๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรจ ำนวน 8,560 รำย ได้รับกำรอบรมและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
จำกศูนย์เครือข่ำยปรำชญช์ำวบ้ำน

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2550
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 34,665,800 บำท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

 ๑. ศูนย์เครือข่ำยปรำชญช์ำวบ้ำนที่ร่วมโครงกำรฯ ศูนย์ 70 100 142.86   - จ ำนวนเกษตรกรที่ติดตำม จะทรำบผล
 ๒. เกษตรกรที่ได้รับกำรอบรม รำย 8,560 7,997 93.42 ณ ส้ินปีงบประมำณ เนื่องจำกศูนย์เครือข่ำย
 ๓. เกษตรกรที่ติดตำม รำย 8,560 - - ปรำชญช์ำวบ้ำนและส ำนักงำนเกษตรและ
 ๔. งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 34,665,800 23,086,900 66.60 สหกรณ์จังหวัด จะท ำกำรติดตำมเกษตรกร

หลังเสร็จส้ินกำรฝึกอบรมแล้ว
  - เนื่องจำกมีกำรระบำดของโรค COVID-19 
ส่งผลให้ศูนย์ปรำชญฯ์ บำงแห่ง ไม่สำมำรถจัด
ฝึกอบรมได้ตำมแผน จึงต้องเล่ือนแผนกำรฝึก
อบรม หรือส่งคืนเป้ำหมำยเกษตรกร
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5.2.1 เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้น)
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5.2 เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสำน เป็นทำงเลือกอีกทำงหนึ่งของเกษตรกรในกำรด ำรงชีพตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต

ทำงกำรเกษตรให้สมำชิกมีรำยได้เพิ่ม
2. เชื่อมโยงธุรกิจในสถำบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งโดยกำรเพิ่มปริมำณกำรด ำเนินธุรกิจ รวมกันซ้ือ รวมกันขำย เงินฝำก และบริกำร

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน  12,654,600  บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 มี.ค. 63)

1. แจ้งสถำบันเกษตรกรและคัดเลือกสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร  - ด ำเนินกำรตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 10
    1.1 สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร รำย 1,500 - - มีนำคม 2563 โดยปรับแผนกำรปฏิบัติงำน

แห่ง 122 - - เพื่อให้ไปตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณ
แห่ง 78 - - เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แห่ง 44 - - ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 
ไร่ 7,500 - - (COVID - 19) และสถำนกำรณ์ภัยแล้ง
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    1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
          1) สหกรณ์ 
          2) กลุ่มเกษตรกร
    1.3 พื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมเกษตรผสมผสำน

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5.2 เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

5.2.2 โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จำกกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรเพื่อสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำ จ ำนวน 1,500 รำย พื้นที่ด ำเนินกำร 7,500 ไร่
ในพื้นที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ 78 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 44 แห่ง รวมทั้งส้ิน 122 แห่ง



ผล (1 ต.ค. 62 -
31 มี.ค. 63)

 - ด ำเนินกำรตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 10
    - อบรมและศึกษำดูงำนกำรท ำเกษตรผสมผสำนในสหกรณ์
           รำย 1,500 - - มีนำคม 2563 โดยปรับแผนกำรปฏิบัติงำน
และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ไปตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณ
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยกำรผลิต เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร

รำย - - - ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 
กลุ่มเกษตรกร รำยละ 6,000 บำท (COVID - 19) และสถำนกำรณ์ภัยแล้ง

บำท 12,654,600 - -
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เป้าหมาย ร้อยละ

4. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

2. จัดให้กำรอบรมและศึกษำดูงำนแก่สมำชิกเป้ำหมำย

    - สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยกำรผลิตให้แก่สมำชิกสหกรณ์/



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง  
วัตถุประสงค์โครงการ เสริมสร้ำงและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดที่เหมำะสมกับสภำพภูมิสังคม สร้ำงควำมเข้มแข็ง และเปิดโอกำสให้เกษตรกรเข้ำถึงองค์ควำมรู้

ควำมส ำคัญในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้ำงเกษตรกรผู้น ำเพื่อเป็นต้นแบบในกำรประกอบอำชีพให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้ำงและน ำควำมรู้ 
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในกำรสร้ำงควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยกำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 2,520 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2566
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 4,914,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 มี.ค. 63)

1. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดให้แก่
เกษตรกร 
   1.1 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร รำย 2,520 - -  - มีแผนอบรมเกษตรกรช่วงเดือนพฤษภำคม
   1.2 ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ รำย 2,520 - - ถึงมิถุนำยน 2563
   1.3 ปัจจัยกำรผลิต (พันธุ์สัตว์น้ ำ) ล้ำนตัว 10.08 - -
   1.4 ติดตำมและประเมินผล รำย 2,520 - -

บำท 4,914,000 274,500 5.59
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2. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

5.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตวน้์ าจืด 
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ มุ่งเน้นให้สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพรำยสินค้ำ 14 ชนิด อีกทั้งให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในกำรจัดท ำบัญชีอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 40,000 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 26,890,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 มี.ค. 63)

1. ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 รำย : เกษตรกร 30 รำย) รำย 1,333 31 2.33
2. อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพรำยสินค้ำ และศึกษำดูงำน รำย 40,000  -  -   - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ

ในกำรอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย
3. ก ำกับ แนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ (70% ของเป้ำหมำย) รำย 28,000  -  -   - มีแผนด ำเนินกำรในไตรมำส 3 
4. ติดตำมผลกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ (70% ของเป้ำหมำย) รำย 28,000  -  -   - มีแผนด ำเนินกำรในไตรมำส 3 และ 4
5. ติดตำมประเมินผล รำย 1,500  -  -

บำท 26,890,000 2,180,200 8.11
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เป้าหมาย ร้อยละ

6. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

5.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบญัชี 
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรของเกษตรกรสมำชิกให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน รวมทั้ง สร้ำงผู้น ำในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกำรถ่ำยทอด

ควำมรู้พื้นฐำนในกำรผลิตสินค้ำมำตรฐำนสู่เกษตรกรสมำชิกในอนำคต
เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 58 แห่ง 1,200 รำย ใน 2 ชนิดสินค้ำ (ผักและผลไม้)
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 11,746,600  บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 มี.ค. 63)

สถำบัน 1  -  -  - ด ำเนินกำรจัดท ำข้อก ำหนดและขอบเขต
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มำตรฐำน GAP ของกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (TOR) เรียบร้อยแล้ว

แห่ง 58  -  - และขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำผู้รับจ้ำง
กำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพสู่มำตรฐำน GAP รำย 1,200  -  - เพื่อยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพ

คร้ัง 7  -  - สู่มำตรฐำน GAP
และกลุ่มเกษตรกร
4. ติดตำมและประเมินผล คร้ัง 7  -  -

บำท 11,746,600  -  -
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1. จ้ำงที่ปรึกษำเพื่อยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพ

2. ส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกำรยกระดับ

3. ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงของสมำชิกสหกรณ์

5. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

5.3.3 กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบนัเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสนองงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชำชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลำนเกษตรกร 

หรือประชำชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมทั้งพัฒนำทักษะ และศักยภำพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้ำนงำนศิลปหัตถกรรม
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชำชนทั่วไปที่สนใจ จ ำนวน 1,000 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 107,049,100 บำท (รวมงบลงทุน)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 มี.ค. 63)

รำย 200 137 68.50  - ปรับลดแผนจำก 300 รำย เป็น 200 รำย
(หลักสูตรระยะยำว)

รำย 800 976 122.00  - ผู้สนใจขอเข้ำอบรมเพิ่มเติมจำกแผน
บำท 107,049,100 12,910,700 12.06
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1. หลักสูตรศิลปำชีพเพื่อผู้สนใจ

2. หลักสูตรศิลปำชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

5.3.4 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมพัฒนำที่ดิน 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสำมำรถจัดหำแม่ปุ๋ยมำจ ำหน่ำยหรือให้บริกำรผสมปุ๋ยให้แก่สมำชิกได้อย่ำงเหมำะสม

2. สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5
3. เพื่อให้เกษตรกรได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินและควำมต้องกำรค่ำวิเครำะห์ดินได้อย่ำงเหมำะสม

เป้าหมายของโครงการ 1. สหกรณ์ 16 สหกรณ์
2. อบรมกำรตรวจวิเครำะห์ดิน 40,000 รำย

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 17,179,700 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ในกำรจัดหำเคร่ืองผสมปุ๋ย สหกรณ์ 16 16 100.00
    1.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 11,179,700 1,041,600 9.32
2. กรมพัฒนาที่ดิน
    2.1 กำรวิเครำะห์ดินเพื่อสนับสนุนกำรใช้ปุ๋ยผสมเอง รำย 40,000 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน
    2.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 6,000,000 - - ร่วมกันของหน่วยงำนบูรณกำร
3. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น บำท 17,179,700 1,041,600 6.06
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หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5.4 โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมกำรรวมกลุ่มประชำชนภำยในพื้นที่เป้ำหมำยกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนภำยใต้นโยบำยที่ดินแห่งชำติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ระบบสำธำรณูปโภคในที่ดินที่ได้รับกำรจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนำอำชีพด้ำนปศุสัตว์ ด้ำนประมง ปรับปรุงบ ำรุงดินให้มี 
ควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะสมในกำรปลูกพืช ให้ค ำแนะน ำกำรผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมำะสม สนับสนุนกำรใช้สำรอินทรีย์ ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ รวมทั้งพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มประชำชนภำยในพื้นที่เป้ำหมำยกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนภำยใต้นโยบำยที่ดินแห่งชำติในรูปแบบสหกรณ์ 165 พื้นที่ พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภคในที่ดินที่ได้รับกำรจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม 36 พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนปศุสัตว์และประมง  
ถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช กำรปรับปรุงบ ำรุงดินให้แก่เกษตรกร จ ำนวน 10,534 รำย   

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 64,506,700 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.1 แนะน ำ ส่งเสริม บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน พื้นที่ 165 5 3.03  - เล่ือนกิจกรรมจัดอบรมกำรส่งเสริม
ที่เกี่ยวข้อง และติดตำมกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้โครงกำร และพัฒนำอำชีพ เนื่องจำกได้รับผลกระทบ
จัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัส
    1.2 จัดอบรมสมำชิกสหกรณ์ให้มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมและ พื้นที่ 22 4 18.18 โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)
พัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพื้นที่
    1.3 จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ที่ได้รับกำรอบรมให้มีควำมรู้ รำย 1,000 110 11.00
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
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6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    1.4 สมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรมให้มีควำมรู้ ร้อยละ 3 - -
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพมีรำยได้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย
    1.5 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 2,943,200 276,700 9.40
2. กรมปศุสัตว์
    2.1 เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ รำย 1,000 - -  - อยู่ระหว่ำงตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
    2.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 9,694,700 132,500 1.37
3. กรมประมง
    3.1 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ รำย 2,400 586 24.42
    3.2 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต รำย 2,400 156 6.50
    3.3 จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ รำย 1,920 474 24.69
มีควำมรู้เพิ่มขึ้น
    3.4 กำรจัดต้ังจุดสำธิตกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ แห่ง 5 3 60.00
    3.5 บริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำสำธำรณะในพื้นที่ แห่ง 5 1 20.00
    3.6 ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ รำย 2,400 127 5.29
    3.7 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 7,006,800 172,300 2.46
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
    4.1 ถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตพืชที่เหมำะสมกับศักยภำพ รำย 1,434 1,304 90.93
พื้นที่แก่เกษตรกร
    4.2 ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรที่เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ รำย 1,434 120 8.37
(สนับสนุนวัสดุกำรเกษตร)
    4.3 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 4,600,000 1,160,200 25.22
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หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

5. กรมพัฒนาที่ดิน
    5.1 พัฒนำคุณภำพดินในพื้นที่จัดกำรปัญหำที่ดินท ำกิน รำย 4,000 - -  - อยู่ระหว่ำงจัดสรรเป้ำหมำยและ
    5.2 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 18,294,200 48,800 0.27 งบประมำณให้พื้นที่ด ำเนินกำร
6. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
    6.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบสำธำรณูปโภคในที่ดิน พื้นที่ 36 - -  - ยังไม่มีผลงำนสะสม เนื่องจำกจังหวัด
ที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม รำยงำนผลคลำดเคล่ือน
    6.2 อบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับรำยได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รำย 700 - -
เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำ
    6.3 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 21,967,800 3,571,700 16.26  - มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อด ำเนินกำร

จัดเตรียมกำรเพื่อจัดอบรมให้แก่เกษตรกร
7. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น บำท 64,506,700 5,362,200 8.31
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หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมกำรข้ำว
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว และพัฒนำข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวให้เป็นสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มำตรฐำน 
ปลอดภัยและสำมำรถต่อยอดสู่เชิงพำณิชย์
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน สร้ำงอำชีพรำยได้ พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้มีควำมมั่นคง

เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้ำวได้รับกำรสนับสนุนพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งต้ังแต่ระดับต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำอย่ำงเป็นระบบ
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2563 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 12,545,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563   

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

ไปต่ำงประเทศ
    - ส่งเสริมกำรท ำระบบ ICS ของมำตรฐำนอินทรีย์ต่ำงประเทศ กลุ่ม 10 - -
ของกลุ่มเกษตรกร
2. ด้ำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรผลิตและจ ำหน่ำยข้ำว Q ของชุมชน   - อยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่
    - ให้ค ำแนะน ำกำรจัดท ำระบบ GMP โรงสีข้ำวของวิสำหกิจ โรง 10 - -   เข้ำไปด ำเนินกำรส่งเสริม
ชุมชน/สหกรณ์
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เป้าหมาย ร้อยละ

1. ด้ำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรผลิตและจ ำหน่ำยข้ำวอินทรีย์

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
7.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

1. เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวมีรำยได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่ำงควำมเหล่ือมล้ ำของรำยได้ประชำกร โดยน้อมน ำหลักปรัญชำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ในกำรพัฒนำชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำข้ำวอย่ำงเป็นระบบทั้งกำรผลิตข้ำวเปลือก กำรแปรรูป และพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรตลำด

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

3. ด้ำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
จำกข้ำว  - อยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่
    3.1 ต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกข้ำวให้เป็นสินค้ำ OTOP ผลิตภัณฑ์ 10 - - เข้ำไปด ำเนินกำรส่งเสริม
    3.2 อบรมหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำด รำย 60 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน

โครงกำรพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมำณ
ให้ศูนย์วิจัยข้ำวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว
 - ปรับแผนจำก 50 รำย เป็น 60 รำย

    3.3 สัมมนำกำรเพิ่มศักยภำพควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิต รำย 65 - -  - ปรับแผนจำก 80 รำย เป็น 65 รำย
ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด
    3.4 สัมมนำพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร ศักยภำพ รำย 50 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน
บุคคลำกรยุคใหม่ในกำรขับเคล่ือนงำนกรมกำรข้ำว (2 คร้ัง) โครงกำรพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมำณ

ให้ศูนย์วิจัยข้ำวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว

รำย 5 5 100.00  - ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลุ่ม 30 - -
บำท 12,545,000 17,700 0.14
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    4.1 จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำนโครงกำรส่วนกลำง
    4.2 ติดตำมแนะน ำส่วนกลำง/ส่วนภูมิภำค
5. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

4. ด้ำนบริหำรจัดกำรโครงกำร

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรสัตว์น้ ำในเขตทะเลชำยฝ่ัง

2. เพื่อให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรำยได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกกำรประกอบอำชีพกำรประมง
3. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น้ ำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง
4. เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำชำยฝ่ังอย่ำงยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ พัฒนำอำชีพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนประมง 144 กลุ่ม ในพื้นที่ 22 จังหวัดชำยฝ่ังทะเล และชำวประมงพื้นบ้ำนสำมำรถจับสัตว์น้ ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 16,000,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

 - อยู่ระหว่ำงกำรจัดสรรงบประมำณ 
คร้ัง 1 - - ปี 2563

    1.2 ประชำสัมพันธ์ให้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น คร้ัง 2 - -
และตรวจสอบฐำนข้อมูลขององค์กรฯ ที่จะเข้ำร่วมโครงกำร
2. คณะกรรมกำรขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดท ำแผนงำน/ ชุมชน 144 - -
โครงกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนฯ

    3.1 คณะกรรมกำรส่วนกลำง คร้ัง 3 - -
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1. ประชุมชี้แจง/ประชำสัมพันธ์ และส ำรวจควำมต้องกำร
    1.1 ประชุมชี้แจงหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

3. คณะท ำงำน/คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติโครงกำร

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
7.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    3.2 คณะท ำงำนปฏิบัติกำรขับเคล่ือนงำนนโยบำยส ำคัญและ จังหวัด 22 - -
แก้ไขปัญหำกำรเกษตรระดับอ ำเภอ (Operation Team : OT) 
    3.3 คณะกรรมกำรขับเคล่ือนนโยบำยของกรมประมง จังหวัด 22 - -
(Fisheries Co - Ordinator : FC)

จังหวัด 22 - -
บำท 16,000,000 - -
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5. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

4. ติดตำมประเมินผล

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปลูกหม่อนเล้ียงไหมที่ได้มำตรฐำนและคุณภำพ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มกำรผลิต

และสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม
เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกร 40 กลุ่ม ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครรำชสีมำ สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลรำชธำนี ขอนแก่น กำฬสินธุ์ หนองคำย

ชัยภูมิ สงขลำ ชุมพร น่ำน ล ำปำง พะเยำ และเชียงรำย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 12,678,600 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

 คร้ัง 1 - -  - อยู่ระหว่ำงรอกำรจัดสรรงบประมำณ

 รำย 120 - -
กลุ่ม 70 - -

ผ้ำไหมที่ดีมีคุณภำพ
    2.3 หลักสูตร ส่งเสริมและสร้ำงกระบวนกำรผลิตผ้ำไหม กลุ่ม 10 - -

 รำย 80 - -

คร้ัง 1 - -
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ที่มีคุณภำพส ำหรับกลุ่มเกษตรกรรำยใหม่
    2.4 หลักสูตร ส่งเสริมกำรจัดกำรกำรตลำดและเตรียมพร้อม
ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่ดี
    2.5 สัมมนำ เครือข่ำยผู้ผลิตพบผู้บริโภค

ร้อยละ

1. ชี้แจงโครงกำรและติดตำมงำนของเจ้ำหน้ำที่
2. จัดกิจกรรมทบทวน และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนหม่อนไหม 
    2.1 หลักสูตร กำรคิดต้นทุนกำรผลิต และกำรจัดกำรโลจิสติกส์
    2.2 หลักสูตร ทบทวนควำมรู้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิต

            7. โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร                    
7.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    3.๑ เส้นไหมยืน กิโลกรัม - - -
    3.๒ อุปกรณ์ในกำรทอผ้ำ ชุด - - -

กลุ่ม 90 - -
สินค้ำ/ชนิด - - -

6. กำรติดตำม และให้ค ำปรึกษำ  คร้ัง 5 - -
บำท 12,678,600 - -
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3. กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต

4. กลุ่มเกษตรกรที่มีกำรรวมกลุ่มกำรผลิต
5. สินค้ำหม่อนไหมที่ได้รับกำรพัฒนำ

7. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ร้อยละ
หน่วยนับ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำย 

ในกำรด ำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำให้องค์กรเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มอย่ำงยั่งยืน และเสริมสร้ำง
ศักยภำพของชุมชนในกำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งพำกันเอง
2. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของสมำชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) 
ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในระดับชุมชน ท ำให้เกิดกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรวำงแผนชีวิต สุขภำพ ครอบครัว กำรเงิน และอำชีพ
3. พัฒนำกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภำพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในกำรจัดกำรเรียนรู้รวมถึงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ขยำยผลสู่ชุมชน 
และเครือข่ำย
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ผลงำนดีเด่นของเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่ำง
ในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร

เป้าหมายของโครงการ กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร 385 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 453 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร 892 กลุ่ม รวมเกษตรกร 21,830 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2562 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 33,327,800 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรให้มีควำมเข้มแข็ง
   
    1.1 จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพ      รำย 5,775 4,509 78.08
และจัดท ำแผนพัฒนำกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรสู่ Smart Group 
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ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
7.4 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

รำย 3,850 2,695 70.00
และทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรตำมแผน IFPP
    1.3 กำรแลกเปล่ียนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ รำย 15 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ระหว่ำงประเทศ
2. เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
    2.1 พัฒนำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ     
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
         1) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถำนกำรณ์ รำย 1,540 1,302 84.55
วิเครำะห์พื้นที่ และจัดท ำแผนกำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
         2) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนำทักษะ รำย 1,540 1,020 66.23
กำรเป็นวิทยำกรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และเศรษฐกิจครัวเรือน
    2.2 พัฒนำศักยภำพกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเพื่อเตรียมควำมพร้อม
สู่ Smart Group 
           1) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ คร้ังที่ 1 เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ รำย 2,930 2,278 77.75
วิเครำะห์พื้นที่ จัดท ำแผนกำรพัฒนำกลุ่มสู่ Smart Group
           2) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ คร้ังที่ 2 เพื่อพัฒนำศักยภำพกลุ่ม รำย 2,930 1,634 55.77
สู่ Smart Group
   2.3 พัฒนำบทบำทผู้น ำในกำรขับเคล่ือนงำนกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกร
        - จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มศักยภำพผู้น ำในกำรขับเคล่ือน รำย 1,540 755 49.03
งำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ระดับจังหวัด
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    1.2 จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

3. เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกลุ่มยุวเกษตรกร
    3.1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง
         1) พัฒนำศักยภำพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมควำมพร้อม
สู่ Smart Group 
             1.1) จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสู่ Smart Group 
ต้นแบบ
                   - จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพ        รำย 13,230 9,394 71.01
กลุ่มยุวเกษตรกร
                   - จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำย
 รำย 3,850 2,276 59.12
ที่ปรึกษำยุวเกษตรกรระดับจังหวัด

ประเทศ
รำย 10 5 50.00

ของญี่ปุ่น (JAEC)
รำย 6 - -

โคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น

ในครัวเรือนและชุมชน
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    3.2 กำรแลกเปล่ียนและเชื่อมโยงเครือข่ำยยุวเกษตรกรระหว่ำง

         1) เตรียมควำมพร้อมผู้น ำเยำวชนเกษตรไปฝึกงำน
ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือกับสภำกำรแลกเปล่ียนทำงกำรเกษตร

         2) แลกเปล่ียนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยำลัยเกษตรกรรม

4. กำรส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในระดับชุมชน
    4.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

รำย 2,310 1,955 84.63

ในครัวเรือนและชุมชน
รำย 2,310 1,605 69.48

ในครัวเรือนและชุมชน
 - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

รำย 180 30 16.67

รำย 180 - -

5. งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 33,327,800 19,996,700 60.00
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          1) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ระยะที่ 1 เพื่อจัดท ำแผน
พัฒนำแหล่งผลิตอำหำรคุณภำพในชุมชน
          2) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนำทักษะ
ตำมแผนพัฒนำแหล่งผลิตอำหำรคุณภำพในชุมชน

         1) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้ำงกำรรับรู้
วิเครำะห์พื้นที่และจัดท ำแผนสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร

         2) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร

    4.2 ขยำยผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถของหมู่บ้ำนควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในชุมชน

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนำที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภำพในกำรผลิตด้วยวิธีกำรเกษตรแผนใหม่

2. เพื่อส่งเสริมสำธิตกำรพัฒนำที่ดิน ปรับปรุง บ ำรุงดินให้มีควำมเหมำะสมกับกำรผลิตพืช
3. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกำรผลิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรเกษตรแผนใหม่ของ ส .ป.ก.

เป้าหมายของโครงการ จ ำนวน 1,080 รำย (ด ำเนินกำรในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ กำญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กำฬสินธุ์ อุทัยธำนี สุรำษฎร์ธำนี และน่ำน)
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 15,518,500  บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

รำย 1,080 - -  - อยู่ระหว่ำงรออนุมัติงบประมำณประจ ำปี
แผนใหม่ ได้รับพื้นที่เป้ำหมำยจำกเจ้ำภำพหลักแล้ว
2. งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 15,518,500 - - รอกำรจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนใน

พื้นที่ของกรมฯ ด ำเนินกำร

1-40

1. กำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตในพื้นที่เกษตร

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
7.5 กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรกรสมำชิกวิสำหกิจชุมชน/สหกรณ์กำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภำพ และมีคุณภำพได้มำตรฐำน

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2. พัฒนำควำมรู้และส่งเสริมกำรใช้ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้ำงผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือน
กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตตลอดห่วงโซ่

เป้าหมายของโครงการ วิสำหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ ำนวน 10 จังหวัด 10 กลุ่ม/สหกรณ์ เกษตรกร 450 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 3,877,300 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

จังหวัด 10 - -
    1.2 กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ซ่ึงหน่วยงำน
    1.3 เกษตรกร รำย 450 - -  ขอปรับแก้ไข เนื่องจำกเพิ่งได้รับงบประมำณ
2. กำรประเมินก่อนด ำเนินโครงกำรฯ  และเกิดกำรระบำดไวรัส (COVID-19) จึงยัง

จังหวัด 10 - -  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
    2.2 กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -
    2.3 เกษตรกร รำย 450 - -

1-41

เป้าหมาย ร้อยละ

1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
    1.1 จังหวัด

    2.1 จังหวัด

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
7.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

3. กำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
    3.1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด 10 - -
          2) กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -
          3) เกษตรกร รำย 450 - -
    3.2 กำรพัฒนำอำชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด 10 - -
          2) กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -
          3) เกษตรกร รำย 450 - -
    3.3 กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำสหกรณ์

จังหวัด 10 - -
          2) กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -
          3) เกษตรกร รำย 450 - -
4. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรสรุปโครงกำรฯ กลุ่ม 10 - -
5. งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 3,877,300 52,100 1.34
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          1) จังหวัด

          1) จังหวัด

          1) จังหวัด

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนับสนุนกลไกกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญติัส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

2. เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้วิสำหกิจชุมชนของวิสำหกิจชุมชน
5. เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ สมำชิกวิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 17,640 รำย 
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2562 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน  43,655,900  บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. สนับสนุนกลไกกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญติั
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548/ส่งเสริมและพัฒนำ
กิจกำรวิสำหกิจชุมชน  
    1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน คร้ัง 1 - -
    1.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนระดับจังหวัด คร้ัง 77 77 100.00
    1.3 ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้แทนวิสำหกิจชุมชน คร้ัง 77 63 81.82
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะท ำงำน
ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด

1-43

เป้าหมาย ร้อยละ

8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วสิาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

    1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรประสำนงำน คร้ัง 1 1 -
วิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
    1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรประสำนงำน คร้ัง 6 5 -
วิสำหกิจชุมชนระดับเขต 
    1.6 สัมมนำกรรมกำรผู้แทนวิสำหกิจชุมชนและกรรมกำร คร้ัง 1 - -
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.7 สัมมนำบูรณำกำรงำนส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนหน่วยงำนภำคี คร้ัง 1 1 -
2. ส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน
    2.1 ประเมินศักยภำพและจัดท ำแผนพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน  
          - ส่งเสริมให้วิสำหกิจชุมชนประเมินศักยภำพ และจัดท ำแผน รำย 17,640 16,864 95.60
พัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน
    2.3 ส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชนต้นแบบ
          - ประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) จังหวัด 77 58 75.32
3. งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 43,655,900 26,193,500 60.00
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หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนสำกล

รวมทั้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้องน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนสำกล
เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ (พัฒนำสินค้ำและผลิตของสหกรณ์ จ ำนวน 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ ,

พัฒนำศักยภำพกำรรวบรวม/แปรรูป 10 แห่ง , พัฒนำควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินธุรกิจ 30 แห่ง)
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 28,924,400 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

 - ด ำเนินกำรจัดท ำข้อก ำหนดและขอบเขต
กำรแปรรูป กำรเก็บรักษำ เพื่อเพื่อมูลค่ำ สินค้ำเกษตร สร้ำงนวัตกรรม ของกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (TOR) เรียบร้อยแล้ว
กำรผลิต กำรแปรรูป กำรเก็บรักษำ สินค้ำเกษตร และลดกำรสูญเสีย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำผู้รับจ้ำง
(จัดจ้ำงที่ปรึกษำ) ในกำรพัฒนำศักยภำพกำรรวบรวมแปรรูป
  1.1 ประเมินศักยภำพและควำมพร้อมของสหกรณ์เพื่อวำงแผน แห่ง 30  -  - และพัฒนำสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  1.2 พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 30  -  -
  1.3 ทดสอบตลำดส ำหรับผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ 30  -  -
 และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับกำรพัฒนำ
  1.4 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและวิธีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ แห่ง 30  -  -
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์
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เป้าหมาย ร้อยละ

1. พัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้ำงนวัตกรรมกำรผลิต 

9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

  1.5 ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรตลำด หรือเจรจำกำรค้ำ ผลิตภัณฑ์ 30  -  -
หรือจับคู่ธุรกิจ
  1.6 จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน คร้ัง 1  -  -
  1.7 จัดท ำผลกำรด ำเนินงำน ผลิตภัณฑ์ 30  -  -
2. พัฒนำศักยภำพกำรรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร  - ด ำเนินกำรจัดท ำข้อก ำหนดและของเขต
ด้ำนควำมปลอดภัย ตำมระบบ GMP (จัดจ้ำงที่ปรึกษำ) ของกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (TOR) เรียบร้อยแล้ว
  2.1 วิเครำะห์ ประเมินโครงสร้ำงและอุปกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ แห่ง 10  -  - ขณะนี้อยู่ระหว่ำง ด ำเนินกำรจัดหำผู้รับจ้ำง
 ด้ำนกำรรวบรวมและแปรรูป ศักยภำพและควำมพร้อมของสหกรณ์ ในกำรพัฒนำศักยภำพกำรรวม/แปรรูปสู่
  2.2 อบรมคร้ังที่ 1 เกี่ยวกับข้อก ำหนดและกำรน ำไปใช้ของระบบ  แห่ง 10  -  - มำตรฐำน GMP
GMP ที่เกี่ยวข้องตำมขั้นตอนกำรผลิตตำมระบบมำตรฐำน GMP
  2.3 อบรมคร้ังที่ 2 ในด้ำนกำรตรวจติดตำมภำยในและ แห่ง 10  -  -
กำรตรวจสอบระบบ และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.4 ตรวจประเมินควำมพร้อมก่อนขอรับกำรรับรองระบบ แห่ง 10  -  -
 GMP (Pre-Audit) 
   2.5 ตรวจประเมินเพื่อขอรับกำรรับรองระบบ GMP โดย แห่ง 10  -  -
หน่วยงำนรับรอง   (Certification Body : CB)
   2.6 สหกรณ์ผ่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำน GMP แห่ง 8  -  -
3. พัฒนำควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  - ด ำเนินกำรจัดท ำข้อก ำหนดและขอบเขต
(จัดจ้ำงที่ปรึกษำ) ของกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (TOR) เรียบร้อยแล้ว
   3.1 ส ำรวจ วิเครำะห์ศึกษำสภำพปัญหำและประเมินควำมพร้อม แห่ง 30  -  - ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำผู้รับจ้ำง
 ศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ในกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนิน
 กำรใช้ประโยชน์อุปกรณ์กำรตลำดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

  3.2 จัดท ำแผนเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจกำรบริหำร แห่ง 30  -  -
จัดกำรองค์กรแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
  3.3 ถ่ำยทอดเทคโนโยลีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร แห่ง 30  -  -
องค์กร และกำรบริหำรจัดกำรใช้ปัจจัยโครงสร้ำงพื้นฐำน
และอุปกรณ์กำรตลำด ให้กับบุคลำกรของสหกรณ์
  3.4 จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจ แนวทำง 1  -  -
สินค้ำเกษตร
  3.5 จัดท ำคู่มือเทคนิคกำรใช้และกำรดูแลรักษำอุปกรณ์กำรตลำด แนวทำง 1  -  -
4. ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3  -  -
5. รำยได้เฉล่ียของสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรเพิ่มขึ้น
6. งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 28,924,400          -  -
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ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมกำรข้ำว
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร

2. เพื่อให้ชำวนำสำมำรถจ ำหน่ำยข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ที่ได้มำตรฐำนได้ในรำคำที่สูงขึ้นตำมมำตรฐำน
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำตลำด Smart Market 
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำตลำดข้ำวประชำรัฐ
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ Rice Shop

เป้าหมายของโครงการ จ ำนวน 77 แห่ง พื้นที่ด ำเนินกำร 62 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2563 - 2566
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 8,684,700 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

ศูนย์ 42 3 7.14

ศูนย์ 42 - -

ศูนย์ 30 7 23.33
ศูนย์ 30 - -
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ประชำรัฐระดับชุมชน/จังหวัด

1. ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพื่อเชื่อมโยง
ตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบกำร
2. ประชุมผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพื่อเชื่อมโยงตลำด
ข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับกลุ่มเกษตรกร
4. เชื่อมโยงตลำดข้ำวขำยตรง โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนตลำดข้ำว

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร    
10.1 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรียแ์ละข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

คร้ัง 1 - -
คร้ัง 1 - -

รำย 130 - -
ศูนย์ 42 10 23.81
บำท 8,684,700 2,241,221 25.81
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5. จัดงำนรณรงค์ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำว
6. จัด Business Matching ระหว่ำงผู้ประกอบกำรโรงสี ผู้ส่งออก
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7. สัมมนำเพื่อพัฒนำประสิทธิผลของโครงกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำว
8. ติดตำมกำรเชื่อมโยงตลำดของกลุ่มเกษตรกร
9. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมกำรเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนำศักยภำพและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์

ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
2. เพื่อพัฒนำและคัดเลือกสินค้ำด้ำนกำรเกษตร/สินค้ำแปรรูปด้ำนกำรเกษตร ที่มีศักยภำพในกำรจ ำหน่ำยผ่ำนระบบออนไลน์
3. เพื่อให้เกษตรกรมีกำรวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
4. เพื่อพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรหรือตลำดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่
5. เพื่อประชำสัมพันธ์ตลำดสินค้ำเกษตรหรือตลำดเกษตรกร/สินค้ำด้ำนกำรเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นกำรรับรู้ของผู้บริโภคในวงกำรที่กว้ำงขึ้น
6. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรตลำดด้วยกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลผลิตคุณภำพ

เป้าหมายของโครงการ ตลำดเกษตรกร จ ำนวน 77 จังหวัด 
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2558 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 13,430,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. พัฒนำควำมรู้ศักยภำพของเกษตรกรและเครือข่ำย รำย 1,190 1,311 110.17
2. พัฒนำตลำดเกษตรกร จังหวัด 77 54 70.13

บำท 13,430,000 4,173,815 31.08
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3. งบประมำณที่เบิกจ่ำย

         10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร                
10.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 

ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภำพด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และกำรเชื่อมโยง เครือข่ำยกลุ่มสินค้ำ Cluster รวม 12 ชนิดสินค้ำ

2. เพื่อผลักดันให้สถำบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมผลผลิตสินค้ำเกษตรของสมำชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3. เพื่อแก้ไขปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรให้มีเสถียรภำพอย่ำงยั่งยืน โดยกำรศึกษำรูปแบบและแนวทำงที่เหมำะสมในกำรน ำระบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์
อย่ำงเป็นธรรม (Profit Sharing) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  ผลผลิตกำรเกษตรในสินค้ำข้ำว มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ และปำล์มน้ ำมัน

เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 370 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 80,698,900 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.1 พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง 370 - -  - ด ำเนินกำรตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 10  
    1.2 พัฒนำด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรผลิตและกำรตลำดให้แก่ รำย 11 - - มีนำคม 2563 โดยปรับแผนกำรปฏิบัติงำน
สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรด้ำนงบประมำณ
    1.3 พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร/ เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กลุ่มเกษตรกร กำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019
          1) พัฒนำคลัสเตอร์สินค้ำเกษตร 12 กลุ่มสินค้ำและเชื่อมโยง แห่ง - - -  (COVID - 19) และสถำนกำรณ์ภัยแล้ง
เครือข่ำยคลัสเตอร์
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                 11. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณภ์าคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน                   
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

          2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนกำรพัฒนำกำรผลิต กลุ่มสินค้ำ - - -
และกำรตลำดของคลัสเตอร์สินค้ำเกษตร 12 กลุ่มสินค้ำ
          3) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำด คร้ัง - - -
รวมคลัสเตอร์ 12 กลุ่มชนิดสินค้ำ
    1.4 เพิ่มศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต
กำรเกษตรในสถำบันเกษตรกร
          1) ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงของสหกรณ์
              1.1) ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบที่ก ำหนด แห่ง 30 29 96.67

รำยกำร 30 29 96.67
              1.2) จัดหำผู้รับจ้ำงได้แล้ว แห่ง 30 28 93.33

รำยกำร 30 28 93.33
              1.3) อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง/ติดต้ังอุปกรณ์ แห่ง 30 - -
ให้เป็นไปตำมสัญญำ รำยกำร 30 - -
              1.4) ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำ แห่ง 30 - -

รำยกำร 30 - -
    1.5 น ำระบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม   -  ด ำเนินกำรจัดท ำข้อก ำหนดและขอบเขต
(Profit Sharing) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร ของกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (TOR) เรียบร้อยแล้ว 
          1) จ้ำงที่ปรึกษำในกำรศึกษำวิเครำะห์รูปแบบแนวทำง เร่ือง - - - และขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ
กำรน ำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม (Profit Sharing) ผู้รับจ้ำงในกำรศึกษำวิเครำะห์รูปแบบ
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร แนวทำงกำรน ำระบบแบ่งปันผลประโยชน์

อย่ำงเป็นธรรม (Profit Sharing) มำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

          2) ศึกษำวิเครำะห์รูปแบบแนวทำงกำรน ำระบบแบ่งปัน ชนิดสินค้ำ 4 - -
ผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม (Profit Sharing) มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำเกษตร
    1.6 ปริมำณธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 3 - -
เพิ่มขึ้น
    1.7 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 74,882,900 54,707,600 73.06
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    2.1 ฝึกอบรมคณะกรรมกำรสหกรณ์ ผู้จัดกำรสหกรณ์ แห่ง 400 - -   - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม
และผู้ตรวจสอบกิจกำร ในกำรอบรมกลุ่มเป้ำหมำย
    2.2 ก ำกับแนะน ำ แห่ง 400 - -   - ด ำเนินกำรไตรมำส 3
    2.3 ติดตำมประเมินผล แห่ง 400 - -   - ด ำเนินกำรไตรมำส 3-4
    2.4 งบประมำณที่เบิกจ่ำย บำท 5,816,000 500 0.01   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนหำกลุ่มเป้ำหมำย
3. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น บำท 80,698,900 54,708,100 67.79
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อติดตำมประสิทธิภำพและประสิทธิผลจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ ของ กษ .
เป้าหมายของโครงการ โครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ ของ กษ. 12 โครงกำร
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 2,716,000 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63)

คร้ัง 4 2 50.00

เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดพิมพ์
      2.2 จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย

คร้ัง 3 1 33.33
คร้ัง 3 - -  - เดิมก ำหนดแผนช่วงเดือนมีนำคม 2563

แต่เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
จึงต้องชะลอกิจกรรมดังกล่ำวออกไปก่อน

บาท 2,716,000           - -

1-54

      2.3 ติดตำมนิเทศงำนโครงกำรฯ

3. งบประมาณที่เบิกจ่าย

1. กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน
     - รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
2. กิจกรรมนิเทศงาน
     2.1 จัดท ำเอกสำรงบประมำณโดยสังเขปปี 2563 
ของแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก

งบประมำณของแผนงำนฯ

12. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบรูณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ 
ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

แผนปฏิบัติงาน หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย ร้อยละ



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
Info - graphic สรุปผลความก้าวหน้ารายโครงการ 













































หน่วยงานรับผิดชอบจัดท ารายงาน 
ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

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

1.1 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
1) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 
2) เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน 

 

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

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

 

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

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร    
    3.2  โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 

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



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

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

 

6. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0555  โทรสาร 0-2579-2670 
6.1 โครงการการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 
6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
6.3 โครงการศึกษาปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 
 

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

 
 

 



ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลำง บำงเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 0507, 0 2579 0614 โทรสำร 0 2579 0507

www.eva.oae.go.th.


