
 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ  
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร และ
โครงกำรส ำคัญอ่ืน ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 3 เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2560 –   
30 มิถุนำยน 2561 (รอบ 9 เดือน) สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 

1. โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหำ     
กำรไร้ที่ดินท ำกินของเกษตรกร ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนำอำชีพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่     
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ 

 1.1.1 พ้ืนที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
และพ้ืนที่ป่ำชำยเลนรวม 54 จังหวัด  

1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรทั้งด้ำนพืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ และบัญชี       
รวม 33,882 รำย ด ำเนินกำรแล้ว 18,258 รำย (ร้อยละ 53.89)  

 1.1.3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1) ด้ำนชลประทำน ด ำเนินกำรสร้ำงฝำยบ้ำนพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ ำ และ      

สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนควนสินชัย มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 6 และ 39 ตำมล ำดับ ส่วนสถำนี
สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำ (แปลงรวมชัยบุรี)  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินสุรำษฎร์ธำนียังไม่ส่งมอบพื้นที่ 
และพัฒนำแหล่งน้ ำและปัจจัยพ้ืนฐำน เช่น ถนน ระบบสำธำรณูปโภค ฯลฯ ในเขตปฎิรูปที่ดิน 7 แห่ง          
(ร้อยละ 23.33) 

2) ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยกำรผลิต - จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 118 ตัน 
(ร้อยละ 99.80) ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด และปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรดในพ้ืนที่รวม 23,900 ไร่ (ร้อยละ 99.27) 
และผลิตปุ๋ยหมัก/น้ ำหมักชีวภำพ 1,050 ตัน 45,200 ลิตร ตำมล ำดับ 

 

1.2 โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำนำไม่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์และท ำนำหญ้ำ
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) โดยส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ 
โคเนื้อ แพะ และท ำนำหญ้ำ รวม 55 จังหวัด 

1.2.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำนำไม่เหมำะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ 
และกำรท ำนำหญ้ำ มีพ้ืนที่ที่จะปรับเปลี่ยนกำรผลิต 55,735 ไร่ ร้อยละ 37.16 ของเป้ำหมำย 150,000 ไร่ 
จ ำแนกเป็น พ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยนมำเลี้ยงกระบือ 24 จังหวัด รวม 6,580 ไร่  โคเนื้อ 37 จังหวัด รวม 48,490 ไร่  
และแพะ 8 จังหวัด รวม 665 ไร่ ทั้งนี้ ในส่วนของกำรท ำนำหญ้ำ ปรำกฏว่ำ เกษตรกรขอถอนตัวทั้งหมด 

1.2.2 สนับสนุนสินเชื่อส ำหรับกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ มีเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรได้รับกำรโอนเงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 
2,801.19 ล้ำนบำท ร้อยละ 26.21 ของวงเงินทั้งหมด 10,686 ล้ำนบำท 
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1.2.3 ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ โดยจัดหำพ่อ - แม่พันธุ์รวม 59,006 ตัว 
ร้อยละ 36.65 ของเป้ำหมำย 161,000 ตัว พร้อมทั้งจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแก่เกษตรกร 11,137 รำย      
ร้อยละ 37.75 ของเป้ำหมำย 29,500 รำย 

 

1.3 นโยบำยยำงธรรมชำติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เสนอโครงการ      

เพ่ือช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวม 4 โครงการ คือ โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนสถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยำงพำรำ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง และโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชน
รักษำเสถียรภำพรำคำยำง มีกำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงำนหลัก 

1.3.1 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยำงพำรำ
เป้ำหมำย 10,000 ล้ำนบำท ขณะนี้ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) อนุมัติสินเชื่อให้
สถำบันเกษตรกรแล้ว 371 แห่ง วงเงิน 8,503.67 ล้ำนบำท 

1.3.2 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
ของเจ้ำของหรือผู้เช่ำสวนยำง และช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้กรีดยำง เป้ำหมำย 809,143 ครัวเรือน ด ำเนินกำรได้ 
722,887 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่มำแจ้งและแจ้งไม่เข้ำร่วมโครงกำร 

1.3.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง โดยชะลอ 
กำรจ ำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้สถำบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยำงพำรำ อยู่ระหว่ำงรอระบำย
ปริมำณยำงคงเหลือ 53,098 ตัน 

1.3.4 โครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง โดยชะลอกำรจ ำหน่ำย
ยำงพำรำออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้สถำบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยำงพำรำ อยู่ระหว่ำงรอระบำยปริมำณ
ยำงคงเหลือ 51,352.48 ตัน 

 

 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร 
2.1 ยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2562 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ      

กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  
และองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร เพ่ือให้มีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรผลไม้
อย่ำงเป็นระบบ  

2.1.1 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรผลผลิต ด ำเนินกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร โดย 

1) กำรจัดเวทีวิเครำะห์ประเด็นปัญหำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 12,000 รำย และสัมมนำแลกเปลี่ยน        
องค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตไม้ผล 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

2) กำรส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และกำรจัดระบบกำรผลิตในสหกรณ ์
28 แห่ง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร 1 เรื่อง มีกำรจัดประชุมและยกร่ำงมำตรฐำนเสนอ
กรรมกำรฯ แล้ว 1 ครั้ง  

3) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ 34 จังหวัด อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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2.1.2 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินกลยุทธ์วิจัยด้ำนกำรผลิตพืช 6 ชนิด คือ วิจัย
และพัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมังคุดคุณภำพ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน วิจัยและพัฒนำกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ วิจัยและพัฒนำพันธุ์เงำะ วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง วิจัยพัฒนำพันธุ์
ลิ้นจี่/พันธุ์ล ำไย และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีลดกำรตกค้ำงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล ำไยส่งออก มีผลส ำเร็จ
ตำมกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00 

2.1.3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรกำรตลำด ด ำเนินกำร 2 กลยุทธ์ คือ 
1) กลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยพัฒนำบรรจุภัณฑ์

ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิด อยู่ระหว่ำงขั้นตอนที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์และ
ทดลองน ำผลไม้สดบรรจุถุง เพ่ือศึกษำระยะเวลำกำรยืดอำยุผลไม้สดแต่ละชนิด  

2) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และกำรประชำสัมพันธ์  รณรงค์ส่งเสริม     
กำรบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว 7 ครั้ง สูงกว่ำเป้ำหมำย 2 ครั้ง ประชำสัมพันธ์ป้องกันแก้ไข
ผลไม้ด้อยคุณภำพครบ 3 จุด และจัดนิทรรศกำรเพื่อส่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรรับรองของไทย         
ในประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ ครบ 4 ครั้ง  

2.1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ด ำเนินกลยุทธ์กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำดและกำรผลิตไม้ผลของสมำชิกสหกรณ์ครบ 92 แห่ง       
ส่วนกำรพัฒนำระบบข้อมูลผลผลิต รำคำ และปริมำณรับซื้อรำยวัน ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 4 จังหวัด       
จำกเป้ำหมำย 9 จังหวัด  

 

2.2 ยุทธศำสตร์สับปะรด พ.ศ. 2560 - 2569 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ      
กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทำน และ
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร เป้ำหมำยผลิตสับปะรดคุณภำพ
โรงงำน 2.20 ล้ำนตัน 

2.2.1 กำรผลิตสับปะรดโรงงำน และสับปะรดบริโภคสดในพื้นที่ที่เหมำะสมตำมแผนที่เกษตร       
เพ่ือกำรบริหำรเชิงรุก (Agri- Map) มีเป้ำหมำย 13 จังหวัด ด ำเนินกำรแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดกำญจนบุรี      
ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.2.2 ผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) ในลักษณะระบบส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และกำรเขตกรรม 

1) กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด 3,225 ไร่ (ร้อยละ 92.81)  ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด 27.80 ตัน (ร้อยละ 99.29) และผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 14,460 ลิตร (ร้อยละ 89.15) 

2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรด GAP 2,300 รำย และจัดท ำ
แปลงเรียนรู้/แปลงทดสอบในพ้ืนที่ 19 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

2.2.3 กำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำในไร่นำเพื่อกำรผลิตสับปะรดคุณภำพในพ้ืนที่ 6 จังหวัด 
รวม 17,331 ไร่ (ร้อยละ 27.93) 

2.2.4 กำรวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต และพัฒนำพันธุ์สับปะรด ได้แก่ โครงกำรวิจัยกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต โครงกำรวิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตกำรจัดกำรคุณภำพ
ในโซ่อุปทำนสับปะรดผลสดเพื่อกำรส่งออก และโครงกำรศึกษำและประเมินศักยภำพสับปะรดผลสด   
มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 77.14 
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2.2.5 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรรวบรวมสับปะรดครบ 20 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง รำชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง อุตรดิตถ์ และเชียงรำย 

2.2.6 กำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูป
อย่ำงต่อเนื่อง ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต        
สินค้ำเกษตรเสร็จแล้ว พร้อมทั้งวิเครำะห์และประเมินศักยภำพกลุ่มครบ 1 กลุ่ม 

 

2.3 ยุทธศำสตร์ถั่วเหลืองเพื่อควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ   
กรมชลประทำน ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพถั่วเหลือง พัฒนำและส่งเสริม
อุตสำหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เป้ำหมำยเพ่ิมพ้ืนที่ 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน 

2.3.1 กำรจัดระบบชลประทำนสนับสนุนพ้ืนที่ปลูก ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด รวม 7,588 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 81.24 ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 9,340 ไร่ 

2.3.2 กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต โดยวิจัยและพัฒนำพันธุ์    
ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง 2 เรื่อง ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยี   
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตถั่วเหลืองในพ้ืนที ่13 จังหวัด ภำพรวมมีผลส ำเร็จร้อยละ 75.00 

2.3.3 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดี ทั้งชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย และชั้นพันธุ์
จ ำหน่ำย มีเป้ำหมำย 2,101.10 ตัน ด ำเนินกำรได้ 1,098.13 ตัน (ร้อยละ 52.26) และสร้ำงเครือข่ำย
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ครบตำมเป้ำหมำย 54 เครือข่ำย 

2.3.4 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ 51 รำย 
และจัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ 4,260 รำย ตำมเป้ำหมำย 

 

2.4 ยุทธศำสตร์มะพร้ำวเพื่ออุตสำหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ    
อำหำรแห่งชำติ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ด ำเนินกำรเพ่ือผลิตมะพร้ำวให้มีปริมำณเพียงพอ ลดต้นทุน  
กำรผลิต พัฒนำกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดกำรแปรรูปมะพร้ำวเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

2.4.1 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต 
1) กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว 29,000 รำย และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้สถำบันเกษตรกรครบ 20 กลุ่ม รวมทั้งพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว 2 แห่ง คือ สหกรณ์
ชำวสวนมะพร้ำวประจวบคีรีขันธ์ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรเกำะพะงัน จ ำกัด 

2) กำรจัดหำและพัฒนำระบบกำรผลิต โดยด ำเนินกำรในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด้วยกำรปรับปรุงบ ำรุงพ้ืนที่ดินกรดด้วยโดโลไมท์ในพ้ืนที่ 160 ไร่ รวม 80 ตัน ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 
16 ตัน และน้ ำหมักชีวภำพ 5,720 ลิตร ครบตำมเป้ำหมำย 

3) กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตมะพร้ำว โดยวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต 
มะพร้ำวที่ดีและเหมำะสม กำรจัดกำรสวนมะพร้ำวในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของแมลงศัตรูมะพร้ำว กำรปลูก    
พืชแซมในสวนมะพร้ำวอำยุมำก วิจัยและพัฒนำพันธุ์มะพร้ำวที่เหมำะสม มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำน      
ร้อยละ 95.83 วิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ (เครื่องส ำอำงค์) อยู่ระหว่ำงปรับปรุงสูตรต้นต ำรับ   
โลชั่น และทดสอบผลิตภัณฑ์ มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 45.00 ส่วนแปลงผลิตพันธุ์มะพร้ำว      
เพ่ือกำรพัฒนำพันธุ์ในพ้ืนที่รวม 250 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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2.4.2 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว  โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี     
กำรป้องกันก ำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำวแก่เกษตรกร 12,000 รำย (ร้อยละ 155.84) สร้ำงระบบเฝ้ำระวัง
และเตือนภัยกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวในแปลงมะพร้ำวครบ 276 แปลง ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็ง  
ให้เกษตรกรในกำรขยำยศัตรูธรรมชำติและควบคุมศัตรูมะพร้ำว 2,540 รำย (ร้อยละ 46.18) 

2.4.3 ด้ำนพัฒนำกำรตลำด  รณรงค์กำรบริโภคมะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ในประเทศ 1 ครั้ง 
(ร้อยละ 50.00) รวมทั้งแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่ำงประเทศครบ 1 ครั้ง 

 

2.5 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปปำล์มน้ ำมันและน้ ำมันปำล์มทั้งระบบ ปี พ.ศ. 2560 – 2579
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร          
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรมชลประทำน เพ่ือพัฒนำปำล์มน้ ำมัน 
และน้ ำมันปำล์มไปสู่อุตสำหกรรมโอเลโอเคมิคอล และแข่งขันในกำรด ำเนินธุรกิจในอำเซียน มีเป้ำหมำย            
เพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ ำมันเป็น 23% และเพ่ิมผลผลิตเป็น 3.50 ตันต่อไร่ 

2.5.1 กิจกรรมกำรเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ ำมัน โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ 
วิสำหกิจชุมชนผู้ตัดปำล์มน้ ำมัน/ลำนเทกับโรงงำนสกัดปำล์มน้ ำมัน และจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรตัด       
ปำล์มน้ ำมันคุณภำพที่ถูกต้องในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมรำช ครบตำมเป้ำหมำย      
1,020 รำย  

2.5.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนกำรผลิต 
1) ส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มน้ ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดีในพ้ืนที่เหมำะสม (S1, S2) 

รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด และสนับสนุนปำล์มพันธุ์ดีปลูกทดแทนแก่เกษตรกร ครบตำม
เป้ำหมำย 50,000 ต้น 

2) กำรพัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มน้ ำมัน
ใน 13 จังหวัด ครบ 145 แปลง โดยส่งเสริมกำรปรับปรุงพื้นที่ดินกรดในพ้ืนที่ 88,261 ไร่ (ร้อยละ 99.14)  
ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 336 ตัน (ร้อยละ 109.09) และผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 100,222 ลิตร 
(ร้อยละ 95.18) 

3) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมผลผลิตปำล์มน้ ำมันทั้งพ้ืนที่เหมำะสม และไม่เหมำะสม
ตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกำรจัดกำรดิน รวมทั้งกำรปลูกทดแทนแก่เกษตรกรครบตำม
เป้ำหมำย 2,400 รำย 

4) กำรผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตพันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่ดีและเทคโนโลยี
กำรจัดกำรสวนปำล์มที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 72.07 

5) กำรบริหำรจัดกำร โดยแนะน ำ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มโดยใช้วิธีกำรสหกรณ์ 23 แปลง 
ใน 8 จังหวัด คือ จังหวัดยะลำ พังงำ กระบี่ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี เชียงรำย นรำธิวำส และอ ำนำจเจริญ         
ส่วนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เป้ำหมำย 10 แห่ง มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 78.50 

 

 3. โครงกำรส ำคัญอ่ืน ๆ 

3.1 กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ด ำเนินกำรเพ่ือขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำ
ต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมแนวพระรำชด ำริ ประกอบด้วย 
ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง
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ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริจังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ 
จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง และโครงกำรพัฒนำปศุสัตว์   
ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดเลย 

3.1.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้ำนกำรผลิตพืช กำรเลี้ยงปศุสัตว์/ประมง กำรท ำ
บัญชี ฯลฯ 3,269 รำย (ร้อยละ 87.99) และจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ 478 ไร่ (ร้อยละ 70.19) 

3.1.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เช่น ส่งเสริมกำรปลูกพืช/ไม้ผลเมืองหนำว กำรเลี้ยงปศุสัตว์ 
ประมง รวม 662 รำย (ร้อยละ 95.94) สำธิตกำรเลี ้ยงสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 7,900 ตัว   
(ร้อยละ 80.80) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 8 ล้ำนตัว (ร้อยละ 6.56) 

3.1.3 กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยสำธิตกำรจัดท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ และปุ๋ยสูตรพระรำชทำนฯ
ในพ้ืนที่ 1,784 ไร่ (ร้อยละ 98.45) รวมทั้งจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 2,000 ไร่ ตำมเป้ำหมำย 

3.1.4 กำรแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์และวิธีกำรสหกรณ์ รวม 33 ครั้ง 
(ร้อยละ 75.00) และจัดเวทีชำวบ้ำนมีผู้เข้ำร่วมครบ 330 รำย  

 

3.2 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) 
เป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่           
มีเป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย 

ผลกำรด ำเนินงำน มีศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 139 ศูนย์ (ร้อยละ 115.83) 
สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 15,501 รำย (ร้อยละ 101.98) 

 

3.3 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้บริกำรทำงวิชำกำรและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่
ห่ำงไกลอย่ำงครบวงจร มีเป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อป ี

ผลกำรด ำเนินงำน มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริกำร 31,822 รำย ของเป้ำหมำย 46,200 รำย 
อำทิ คลินิกดิน ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดินรวม 86,447 ตัวอย่ำง คลินิกบัญชี 41,047 รำย คลินิกปศุสัตว์ 
17,479 รำย คลินิกกฎหมำย 11,381 รำย คลินิกพืช 8,610 รำย คลินิกประมง 6,090 รำย และคลินิกข้ำว 
11,088 รำย 

 

3.4 โครงกำรตลำดเกษตรกร มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด ำเนินกำร   
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้จ ำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตและ
กำรตลำด 

3.4.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 58 แห่ง (ร้อยละ 75.32)  โดยพัฒนำควำมรู้
และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ครบ 3 ครั้ง เกษตรกร 1,175 รำย รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกรใน 32 แห่ง 
(ร้อยละ 65.31) 

3.4.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ด ำเนินกำรใน 2 โครงกำรย่อย  
1) โครงกำรตลำดเกษตรกรของสหกรณ์ในสถำบันเกษตรกรในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์     

ได้คัดเลือกสหกรณ์นิคมเป้ำหมำยครบ 10 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร กำญจนบุรี มุกดำหำร ขอนแก่น ลพบุรี 
นครรำชสีมำ สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต
และกำรตลำดแล้ว 415 รำย (ร้อยละ 92.22)   
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2) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ได้คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยครบ 7 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงครำม และสุรำษฎร์ธำนี โดยสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือขยำยพ้ืนที่ตลำดเกษตรกร             
สู่กำรเป็นตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของสหกรณ์แล้ว 7 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,290 รำย (ร้อยละ 21.50) 

 

3.5 โครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือแก้ไขปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้มี
เสถียรภำพด้ำนรำคำ และเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิต            
และกำรตลำดสินค้ำเกษตรรองรับกำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน ในพ้ืนที่เป้ำหมำย 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตำก สระแก้ว มุกดำหำร สงขลำ ตรำด หนองคำย เชียงรำย นครพนม กำญจนบุรี 
และนรำธิวำส) 

3.5.1 ด้ำนกำรก่อสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำด ได้แก่ ลำนตำกผลผลิต โกดังเก็บผลผลิต 
โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง โรงอบลดควำมชื้น ในปี 2561 ด ำเนินกำรในพ้ืนที่สหกรณ์กำรเกษตรพบพระ จ ำกัด 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรแม่ระมำด จ ำกัด ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจำกอยู่ในเขตห้ำม
ก่อสร้ำงตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย 

3.5.2 ด้ำนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผน   
กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตร ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่รวม 4 จังหวัด (จังหวัดตำก สระแก้ว ตรำด         
และสงขลำ) จำกเป้ำหมำย 10 จังหวัด และได้จัดท ำคูม่ือแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

3.6 โครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและอุปกรณ์กำรตลำดเพื่อ   
ลดต้นทุนสมำชิกระยะขยำยผล กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ในพ้ืนที่และลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์กู้เงิน
จำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือจัดซื้อรถเกี่ยวนวด/รถเทรลเลอร์ และเครื่องสี
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมอุปกรณ ์และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 

3.6.1 ระยะขยำยผล ในปี 2561 มีสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรโดยขอสินเชื่อจำก ธ.ก.ส. 
เพ่ือจัดซื้อรถเกี่ยวนวด/รถเทรลเลอร์ 6 แห่ง (ร้อยละ 6.00) วงเงิน 55.806 ล้ำนบำท ส่วนเครื่องสี        
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมอุปกรณ์ เป้ำหมำย 90 แห่ง ยังไม่มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 

3.6.2 ระยะน ำร่อง ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2559 มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 19 แห่ง โดยเป็น
สหกรณ์ที่ให้บริกำรรถเกี่ยวนวด 10 แห่ง ซึ่งในปี 2561 สำมำรถให้บริกำรสมำชิกของสหกรณ์ 1,418 รำย       
ในพ้ืนที่ 18,348 ไร่ คิดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำผู้ประกอบกำรเอกชนไร่ละ 100 - 200 บำท ในส่วนของ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร 9 แห่ง ให้บริกำรสีข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์แก่สมำชิกสหกรณ์      
2,668 รำย ปริมำณ 9,450 ตัน ช่วยลดรำยจ่ำยค่ำสีข้ำวโพดได้ 200 บำทต่อตัน เนื่องจำกสหกรณ์          
ไม่คิดค่ำสี แต่ขอซังข้ำวโพดไว้จ ำหน่ำยเป็นเชื้อเพลิง 

 

3.7  โครงกำรจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม กรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลัก       
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและที่ดินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้ำหมำยจัดรูปที่ดิน (พ้ืนที่ใหม่)
และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน จัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรมและปรับปรุงระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม 

3.7.1 กำรจัดรูปที่ดิน (พื้นที่ใหม่) ด ำเนินกำรในพื้นที่ 3 แห่ง คือ สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ       
บ้ำนคุยลุมพุก โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำแควน้อยบ ำรุงแดน และโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำล ำปำว      
คลอง RMC ระยะ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 67.96 ส่วนกำรปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 
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ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 3 แห่ง คือ โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำสองพ่ีน้อง (บ้ำนดอน) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
รำชบุรีฝั่งขวำ ส่วนที่ 1 และโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำก ำแพงแสน ส่วนที่ 2 อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง       
มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 98.00 

3.7.2 กำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม (พ้ืนที่ใหม่) จ ำนวน 57 แห่ง และงำนปรับปรุง    
จัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม จ ำนวน 11 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 78.87 และ           
ร้อยละ 63.33 ตำมล ำดับ 

  

3.8 โครงกำรแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน กรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในพ้ืนที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำนเป้ำหมำย 45,000 บ่อ 

ผลกำรด ำเนินงำน  กำรขุดสระน้ ำไร่นำนอกเขตชลประทำน ขนำด 1,260 ลูกบำศก์เมตร       
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จแล้ว 41,297 บ่อ (ร้อยละ 91.77) 

 

4. ควำมเห็นของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวม ในรอบ 9 เดือน มีผลส ำเร็จร้อยละ 65.22 ของโครงกำรที่ติดตำม          

และจำกกำรติดตำมโครงกำรในพื้นท่ี พบประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
 

4.1 กำรพัฒนำพ้ืนที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว – ปรำจีนบุรี กำรด ำเนินงำน
โครงกำรชลประทำนสระแก้ว อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่พบคือ ยังไม่ได้ รับกำรจัดสรรครุภัณฑ์ พัสดุ และ
ยำนพำหนะ ส่วนกำรส่งเสริมด้ำนกำรเลี้ยงปศุสัตว์ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของเกษตรกร อำทิ ก้อนเกลือแร่สนับสนุน 1 ก้อนต่อรำย มีกำรแจกพันธุ์ไก่ ซึ่งเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำ      
ควรสนับสนุนอำหำรไก่ในกำรเลี้ยงด้วย 

4.2 ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี พบว่ำ เกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมควำมรู้
จำกศูนย์ฯ ร้อยละ 75.00 ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ำยทอดควำมรู้ต่อให้กับเกษตรกรรำยอ่ืน อำทิ 
ควำมรู้ในกำรปลูกพืช กำรตัดแต่งกิ่ง กำรแปรรูปผลไม้ ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง  ๆ 
โดยร้อยละ 87.50 ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืช ร้อยละ 66.70 ปรับเปลี่ยนมำรวมกลุ่มกัน
จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร และร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนกำรใช้สำรเคมีลดลง 

4.3 กำรส่งเสริมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและอุปกรณ์กำรตลำดเพ่ือลดต้นทุน
สมำชิกฯ ในสหกรณ์กำรเกษตรเชียรใหญ่ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ ำกัด พบประเด็นเหมือนกับ
หลำย ๆ สหกรณ์ คือ ไม่สำมำรถให้บริกำรแก่สมำชิกได้ทั่วถึงในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อม ๆ กัน บำงส่วน   
จึงไปใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรแทนถึงแม้ว่ำจะมีค่ำบริกำรที่แพงกว่ำ นอกจำกนี้ ในกำรให้บริกำรรถเกี่ยว
นวดข้ำวของสหกรณ์จะบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบกำรจองคิว แต่ไม่ได้มีกำรแจ้งระยะเวลำกำรด ำเนินงำน       
ให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ ท ำให้บำงรำยจองคิวกำรรับบริกำรไม่ทัน ดังนั้น สหกรณ์ควรจัดท ำแผนกำรให้บริกำร
ที่ชัดเจน 

 
 



ค ำน ำ 

 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  
 

ในปีงบประมาณ 2561 ก าหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร และรายงานส าคัญอ่ืน ๆ 
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 3 ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 103,586.6227 
ล้านบาท ส าหรับด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการเสริมสร้าง
ความมั่งคงด้านการเกษตร การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ      
เท่าเทียมกัน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง การสร้างความเข้มแข็ง        
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม และการเติบโต        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตร เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดน าการผลิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดท าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ  ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ดังนั น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการตรวจสอบความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าผลจากการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนา 
การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งในปี 2561 ได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 21 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 

1.2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างการด าเนินงาน 

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ  
 
1.3 เป้ำหมำยกำรติดตำม 

1.3.1 ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1.3.2 จ านวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 21 โครงการ 
1.3.3 ระยะเวลาการรายงาน ทุก 3 เดือน 
 

1.4 งบประมำณกำรติดตำม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับการติดตามในพื นที่ รวมทั งสิ น 1,295,000 บาท  

 
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล  
 
1.6 แนวทำงกำรติดตำม 

1.6.1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล และเร่งด่วน ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ 
และได้รับมอบหมายพิเศษในระดับนโยบาย 

1.6.2 เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
1.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/

โครงการ 
1.6.4 จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี วัด และก าหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.6.5 จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานน าผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
 
1.7 วิธีกำรติดตำม 

1.7.1 รูปแบบการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยเปรียบเทียบ        
กับเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

1.7.2 การรวบรวมข้อมูล 
1) แหล่งข้อมูล 

1.1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานแผนงานและโครงการ   
ของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ 

1.2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพื นที่ในลักษณะ Spot Check 
2) เครื่องมือที่ใช้ 

2.1) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงานและโครงการ  
2.2) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ 
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1.8 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน าผลการด าเนินการของแต่ละแผนงาน/

โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ     
โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
1.9 ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

1.9.1 ก าหนดการให้น  าหนักผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการน าผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
ของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการด าเนินงานของแผนงาน/
โครงการในภาพรวม ทั งนี  โดยให้น  าหนักผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี  

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม  =   ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) 
จ านวนกิจกรรม 

 
1.9.2 การก าหนดระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความส าเร็จในแต่ละระดับ

มีความหมาย ดังนี  (ตารางท่ี 1) 
 

ตำรำงท่ี 1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
  

ควำมส ำเร็จ (ร้อยละ) ผลกำรประเมินผล 
> 100 ดีเยี่ยม 

91.00 - 100.00 ดีมาก 
81.00 - 90.99 ดี 
61.00 - 80.99 ปานกลาง 

≤ 60.99 น้อย 
 
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 

1.10.1 ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

 1.10.2 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั งในด้านปัจจัยน าเข้า กิจกรรม 
ขั นตอนต่าง ๆ รวมทั งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ         
 
 
 



บทที่ 2 
ผลการติดตาม 

  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ          

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร 
และโครงกำรส ำคัญอ่ืน ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผล 
จำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดตำมระดับพ้ืนที่ ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 3 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลำคม 2560 - 30 มิถุนำยน 2561 รำยละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ภาพรวม 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน  ในช่วงไตรมำสที่  3 มีผลงำนแล้วเสร็จในภำพรวมร้อยละ 65.22           
ของจ ำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 16 โครงกำร จ ำแนกเป็นงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 47.70 งำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร มีผลงำน
แล้วเสร็จร้อยละ 70.79 และงำนส ำคัญอ่ืน ๆ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 71.60  

 

2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร   
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 25,257,659,739 บำท คิดเป็นร้อยละ 59.05        
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 42,771,424,712 บำท (ตำรำงท่ี 2) 

 
2.2 โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล    
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 

กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนสนับสนุน มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหำกำรไร้ที่ดินท ำกินของ
เกษตรกร ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในชุมชน โดยมีเป้ำหมำย พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ 
พ้ืนที่รำชพัสดุ พ้ืนที่ป่ำชำยเลน ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) 
ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปี 2560 - 2561  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 1.1) พื้นที่ด ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 20 แห่ง  
 1.2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกร 3,016 รำย คิดเป็นร้อยละ 167.56 ของเป้ำหมำย 

1,800 รำย  
 1.3) จัดประชุมชี้แจงคณะท ำงำน/ผู้ปฎิบัติภำยใต้ คทช.จังหวัดแล้ว 20 แห่ง ๆ ละ 1 ครั้ง 

ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง  
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาสที ่3 
 

ล ำดบั ผลส ำเร็จ
ที่ จดัสรร เบิกจำ่ย ร้อยละ (ร้อยละ)

38,266,433,642   22,723,770,427   59.38  47.70  
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจดัทีดิ่นท ากนิใหชุ้มชนตามนโยบายรัฐบาล 299,294,255         117,133,353         39.14  47.59   
2. การปรับเปล่ียนพืน้ทีท่ านาไมเ่หมาะสมเพือ่ส่งเสริมการท าปศุสัตว์และนาหญ้า 12,987,244,000    3,090,282,873       23.79  24.97   

2.1 การเล้ียงกระบือ 1,844,500,000      411,534,798         22.31  28.29   
2.2 การเล้ียงโคเนือ้ 10,907,400,000    2,648,542,975       24.28  44.26   
2.3 การเล้ียงแพะ 149,564,000         30,205,100           20.20  25.76   
2.4 การท านาหญ้า 85,780,000           -                        -      -       

3. นโยบายยางธรรมชาติ 23,132,500,000    19,034,210,000     82.28  64.87   
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพือ่รักษาเสถยีรภาพราคายาง -                        -                        -      -       
3.2 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนสถาบันเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา 10,000,000,000    8,503,670,000       85.04  85.95   
3.3 โครงการสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรชาวสวนยาง 13,132,500,000    10,530,540,000     80.19  94.06   
3.4 โครงการสร้างมลูภณัฑ์กนัชนรักษาเสถยีรภาพราคายาง -                        -                        -      -       

881,167,438        335,293,923        38.05  70.79  
4. ยทุธศาสตร์พัฒนาผลไมไ้ทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62 25,173,138           10,027,644           39.83  72.18   
5. ยทุธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569 320,695,125         106,368,754         33.17  62.93   
6. ยทุธศาสตร์ถัว่เหลืองเพือ่ความมัน่คงทางด้านอาหาร ระยะที ่1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 129,023,476         30,703,575           23.80  68.64   
7. ยทุธศาสตร์มะพร้าวเพือ่อตุสาหกรรม ระยะที ่1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64  27,424,273           3,590,665              13.09  70.34   
8. ยทุธศาสตร์การปฏรูิปปาล์มน้ ามนัและน้ ามนัปาล์มทัง้ระบบ ปี 2560 - 2579 378,851,426         184,603,285         48.73  76.39   

3,623,823,632     2,198,595,389      60.67  71.60  
9. การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 30,154,166           22,516,299           74.67  78.70   

9.1 ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแมฮ่่องสอน 4,068,800             2,815,598              69.20  67.42   
9.2 ศูนยบ์ริการและพัฒนาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแมฮ่่องสอน 2,717,950             1,713,673              63.05  70.21   
9.3 ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 2,070,100             1,594,261              77.01  77.26   
9.4 โครงการพัฒนาพืน้ทีร่าบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแกว้-ปราจนีบุรี 7,682,822             6,260,553              81.49  84.50   
9.5 ศูนยพ์ัฒนาไมผ้ลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบุรี 1,967,500             1,421,744              72.26  80.65   
9.6 ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง 8,654,994             6,521,686              75.35  88.24   
9.7 ศูนยพ์ัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 2,992,000             2,188,785              73.15  86.41   

10. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม ่โดยยดึปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ปี 2561 61,060,000           54,056,675           88.53  72.60   
11. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 123,934,380         66,269,699           53.47  76.86   
12. โครงการตลาดเกษตรกร 54,735,600           47,857,003           87.43  67.82   
13. โครงการบริหารจดัการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 21,045,200           13,601,688           64.63  47.00   
14. โครงการส่งเสริมการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและอปุกรณ์การตลาด -                        -                        -      63.50   

เพือ่ลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562
15. โครงการจดัรูปทีดิ่นและจดัระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561 990,833,186         680,427,239         68.67  87.47   
16. โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561 804,600,000         718,304,795         89.27  91.92   

รวมทัง้หมด 42,771,424,712   25,257,659,739   59.05  65.22  
ทีม่า : จากการรายงานผลการด าเนินงานความกา้วหน้าโครงการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)

โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำสนิค้ำเกษตร

โครงกำรส ำคัญอ่ืน ๆ

 
 1.4) ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนทั้งเป้ำหมำยเดิมและใหม่ 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.25 

ของเป้ำหมำย 81 แห่ง ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้ำหมำย 20 แห่ง       
ซึ่งได้ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.39 ของเป้ำหมำย 82 แห่ง  

 1.5) จัดสรรงบประมำณ 1.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.34 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20.25 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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   2) กรมประมง  
 2.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย 4 แห่ง โดยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแล้ว 2,341 รำย      

คิดเป็นร้อยละ 78.03 ของเป้ำหมำย 3,000 รำย  
 2.2) ตั้งจุดสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 

15 แห่ง และบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 120 ของเป้ำหมำย 15 แห่ง 
 2.3) จัดสรรงบประมำณ 9.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 60.95 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 3) กรมปศุสัตว์  

 3.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร 10 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้แก่เกษตรกร 1,436 รำย          
คิดเป็นร้อยละ 23.93 ของเป้ำหมำย 6,000 รำย 

 3.2) จัดสรรงบประมำณ 8.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.02 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 49.96 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

 4) กรมวิชาการเกษตร  
 4.1) พ้ืนทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 2 แห่ง 
 4.2) จัดท ำแปลงต้นแบบถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.77 

ของเป้ำหมำย 13 ไร่ และจัดอบรมเกษตรกร 34 รำย คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของเป้ำหมำย 50 รำย        
และสนับสนุนพืชพันธุ์ดี 500 ต้น คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของเป้ำหมำย 1,300 ต้น  

 4.3) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65.05 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 5) กรมหม่อนไหม  
 5.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 5 แห่ง  
 5.2) อบรมเกษตรกรเรื่องกำรปลูกหม่อนและกำรเลี้ยงไหม 138 รำย คิดเป็นร้อยละ 31.01 

ของเป้ำหมำย 445 รำย  
 5.3) จัดสรรงบประมำณ 2.58 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.89 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 73.25 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 6) กรมชลประทาน  

 6.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 3 แห่ง 
 6.2) จัดท ำระบบส่งน้ ำฝำยบ้ำนพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ ำ ปฎิบัติได้ร้อยละ 6.00 ของ

ผลงำน สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนควนสินชัย ปฎิบัติได้ร้อยละ 39.00 ของผลงำน       
ส่วนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำอีก 1 แห่ง อยู่ในระหว่ำงให้ผู้รับจ้ำงเข้ำปฎิบัติงำน   

 6.3) จัดสรรงบประมำณ 222.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 67.97 ล้ำนบำท คิดเป็น        
ร้อยละ 30.61 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 7) กรมพัฒนาที่ดิน  
 7.1) พ้ืนทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 53 แห่ง 
 7.2) พัฒนำพ้ืนที่ดิน โดยผลิตจัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 118 ตัน ร้อยละ 98.80  

ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน 17,930 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.31 ของเป้ำหมำย 18,055 ไร่ 
ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 5,970 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของเป้ำหมำย 6,020 ไร่ และจัดหำปูน        
เพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) 2,965 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของเป้ำหมำย 3,010 ตัน 
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 7.3) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 1,050 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของเป้ำหมำย 
1,055 ตัน ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 45,200 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของเป้ำหมำย 45,400 ลิตร 
ตรวจวิเครำะห์ดินและแนะน ำเกษตรกร 2,364 รำย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัมนำที่ดิน 377 รำย 
ตำมเป้ำหมำย  

 7.4) จัดสรรงบประมำณ 13.95 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 13.49 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 96.71 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 8) ส านักงานการปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
 8.1) พ้ืนทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 27 แห่ง  
 8.2) ตรวจสอบพ้ืนทีท่ี่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 14,271 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.21 ของเป้ำหมำย 

20,619 ไร่ เกษตรกร 1,300 รำย คิดเป็นร้อยละ 64.58 ของเป้ำหมำย 2,013 รำย  
 8.3) พัฒนำที่ดิน โดยปรับพ้ืนที่ 5 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย ก่อสร้ำงถนนจ ำนวน 4 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 10 แห่ง ท ำระบบสำธำรณูปโภค 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.00             
ของเป้ำหมำย 20 แห่ง ส่วนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ/จัดอบรมเกษตรกร 1,300 รำย และจัดหำ
แหล่งเงินทุน 3 แห่ง อยู่ในขั้นตอนกำรเตรียมกำร 

 8.4) จัดสรรงบประมำณ 10.93 เบิกจ่ำยแล้ว 3.87 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.46          
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 9.1) พ้ืนทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 49 แห่ง  
 9.2) จัดอบรมกำรจัดท ำบัญชีแก่เกษตรกร 7,033 รำย คิดเป็นร้อยละ 54.48 ของเป้ำหมำย 

12,910 รำย 
 9.3) จัดสรรงบประมำณ 23.24 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 16.05 ล้ำนบำท คิดเป็น  

ร้อยละ 69.05 ของงบประมำณที่จัดสรร 
 10) กรมส่งเสริมการเกษตร  

 10.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย 32 แห่ง ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืช และส่งเสริม
กำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 3,883 รำย คิดเป็นร้อยละ 48.54 ของเป้ำหมำย 8,000 รำย 

 10.2) จัดสรรงบประมำณ 7.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.74 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 50.50 ของงบประมำณที่จัดสรร  

 

2.2.2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท าปศุสัตว์และนาหญ้า 
 1) การเลี้ยงกระบือ 

  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตกระบือ 
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพื้นที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 5 ,000 รำย
(500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น 25,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 -   
30 กันยำยน 2565) 
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  1.1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1.1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต ด ำเนินกำรโครงกำรแล้วใน 24 จังหวัด คิดเป็น

ร้อยละ 43.64 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 6,580 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.32         
ของเป้ำหมำย 25,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 164 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม           
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 1,316 รำย คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย  

 1.1.2) สนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 500 กลุ่ม วงเงิน 1,500 ล้ำนบำท 
(ค่ำแม่พันธุ์กระบือรำยละไม่เกิน 50,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือรำยละ  50,000 บำท)                 
มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว 164 กลุ่ม จ ำนวน 377.79 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 32.80 และ 25.19 
ตำมล ำดับ 

 1.1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 164 กลุ่ม 
จำกเป้ำหมำย 500 กลุ่ม จ ำนวน 1,316 รำย จำกเป้ำหมำย 5,000 รำย  

 1.1.4) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหำกระบือแม่พันธุ์ 6,580 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของเป้ำหมำย 25,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 1,316 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 26.32 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ จัดท ำแปลงหญ้ำและ
ระบบน้ ำด ำเนินกำรได้ 1,602 รำย ในพ้ืนที่ 8,010 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.04 พ้ืนที่ 25,000 ไร่ และ
ติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) ด ำเนินกำรได้ 164 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม 
ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวกระบือ (ไมโครชิพ) ผสมเทียมกระบือ จัดเตรียมและ
ขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 1.1.5) จัดสรรงบประมำณ 1,844.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 411.53 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 22.31 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพื้นที่

จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 - 17 กุมภำพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 22 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 

 (1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงกระบือ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 100.00 เคยมีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 16 เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำน
เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 95.45 รองลงมำร้อยละ 40.91 ทรำบผ่ำนผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/อบต.        
มีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โครงกำรเฉลี่ยรำยละ 4.93 ไร่ เงื่อนไขโครงกำรก ำหนดรำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิม
เกษตรกรร้อยละ 81.82 ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว ตรงตำมเงื่อนไขกำรลดพ้ืนที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำ        
ร้อยละ 13.64 เป็นพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.55 เป็นพ้ื นที่ปลูกอ้อย ไม่ตรง       
ตำมเงื่อนไขโครงกำร โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อ
ในภำพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ 2,168,181.82 บำท ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 90.00 จัดซื้อ
จำกพ่อค้ำในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 5 เท่ำกัน ซื้อจำกญำติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้ำน 
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้จัดซื้อตำมจ ำนวนที่ก ำหนดรำยละ 5 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด    
คิดเป็นร้อยละ 84.48 เป็นกระบือสำวร้อยละ 15.52 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์ 
เกษตรกรร้อยละ 100.00 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด ร้อยละ 100.00 ไม่มี
ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำระหว่ำงกำรจัดซื้อ          
ร้อยละ 86.36 มีกำรท ำสัญญำซื ้อขำยระหว่ำงผู ้จ ำหน่ำยกับเกษตรกร โดยระบุเงื ่อน ไขรับประกัน             
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กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำยภำยใน 2 สัปดำห์แรกหลังกำรส่งมอบและเป็นสำเหตุจำกกระบือที่ซื้อไม่ตรง            
กับคุณลักษณะที่ก ำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนกระบือทดแทนให้ภำยใน 30 วัน 

 (2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำแพงโกล่ำ เฉลี่ยรำยละ 33.50 ตันต่อปี น ำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 33.36 ตัน ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 63.16 น ำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 52.63 จ ำหน่ำยเป็นมูลแห้ง 
และที่เหลือร้อยละ 21.05 น ำไปท ำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์ บำงส่วนเกษตรกร
น ำไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 6,665.45 บำทต่อปี  

 (3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้งด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเลี้ยงกระบือ 
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.47 

 (4) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 37.50          
มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เพ่ือรองรับผลผลิตกระบือที่มีกำรส่งเสริม 
รองลงมำร้อยละ 31.25 ต้องกำรกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือคุณภำพดี ร้อยละ 18.75 อยำกให้ลดขั้นตอน
กำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น และร้อยละ 12.50 ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ ำส ำหรับเลี้ยง
กระบือ เช่น บ่อบำดำล หรือสระน้ ำขนำดเล็ก รวมทั้งส่งมอบท่อนพันธุ์หญ้ำควรเป็นช่วงที่เหมำะสมกับชนิด
พันธุ์หญ้ำ  

 ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพื้นที่
จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สระแก้ว และมหำสำรคำม เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 28 รำย        
สรุปผลได้ดังนี้  

 (1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงกระบือ เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรร้อยละ 100.00 เคยมีประสบกำรณ์กำรเลี ้ยงกระบือเฉลี ่ย 15  ปี เกษตรกรส่วนใหญ่
รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมำร้อยละ 46.43 ทรำบผ่ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/อบต. มีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โครงกำรเฉลี่ยรำยละ 4.95 ไร่ เงื่อนไขโครงกำรก ำหนด 
รำยละ 5 ไร่ ซึ ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 85.71 ใช้เป็นพื้นที ่ปลูกข้ำว ตรงตำมเงื่อนไขกำรลดพื้นที ่นำ        
ไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 10.71 เป็นพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.58 เป็นพ้ืนที่     
ปลูกอ้อย และยำงพำรำ ซึ่งไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชน 
เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ 2 ,217,857.04 บำท ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ 
เกษตรกรร้อยละ 92.31 จัดซื้อจำกพ่อค้ำในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 3.85 เท่ำกัน 
ซื้อจำกญำติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้ำน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้จัดซื้อตำมจ ำนวนที่ก ำหนดรำยละ 5 ตัว 
เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติดคิดเป็นร้อยละ 96.30 เป็นกระบือสำวร้อยละ 3.70 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ 
ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 100.00 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด 
ร้อยละ 100.00 ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
ระหว่ำงกำรจัดซื้อ ร้อยละ 89.29 มีกำรท ำสัญญำซื้อขำยระหว่ำงผู้จ ำหน่ำยกับเกษตรกร  โดยระบุ
เงื่อนไขรับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำยภำยใน 2 สัปดำห์แรกหลังกำรส่งมอบและเป็นสำเหตุจำกกระบือ  
ที่ซื้อไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ก ำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนกระบือทดแทนให้ภำยใน 30 วัน 
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 (2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำแพงโกล่ำ เฉลี่ยรำยละ 39.42 ตันต่อปี น ำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 39.31 ตัน ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 73.91 น ำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 65.22 จ ำหน่ำยเป็นมูลแห้ง  
และที่เหลือร้อยละ 17.39 น ำไปท ำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์ บำงส่วนเกษตรกร
น ำไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 8,013.33 บำทต่อปี  

 (3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้ งด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเลี้ยงกระบือ  
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.71 

 (4) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 36.36      
มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เพื่อรองรับผลผลิตกระบือที่มีกำรส่งเสริม 
รองลงมำร้อยละ 22.73 ต้องกำรกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือคุณภำพดี ร้อยละ 13.64 อยำกให้     
ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น ควรมีกำรอบรมเพ่ิมเติม และติดตำมให้ค ำแนะน ำ      
อย่ำงสม่ ำเสมอ และร้อยละ 9.09 ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ ำส ำหรับเลี้ยงกระบือ เช่น บ่อบำดำล หรือ
สระน้ ำขนำดเล็ก ให้แก่เกษตรกรเพ่ือใช้ในช่วงที่ฤดูแล้ง  

  

 2) การเลี้ยงโคเนื้อ 
  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน  และเพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตโคเนื้อ   
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด 
ปรับเปลี่ยนมำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 24,000 รำย 
(2,400 กลุ่ม) เลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น 120,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2565) 

2.1) ผลการด าเนินงาน 
 2.1.1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 37 จังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ 67.27 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 48,490 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.41     
ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 1,210 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของเป้ำหมำย 2,400 กลุ่ม 
มีเกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 9,698 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย  

 2.1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 2,400 กลุ่ม วงเงิน 9,000 ล้ำนบำท 
(ค่ำแม่พันธุ์โคเนื้อรำยละไม่เกิน 65,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อรำยละ 50,000 บำท)        
มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว 1,210 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.42 จ ำนวน 2,396.95 ล้ำนบำท ร้อยละ
26.63 ตำมล ำดับ 

 2.1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 1,210 กลุ่ม 
รวม 9,698 รำย คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของเป้ำหมำย 2,400 กลุ่ม ร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย 
24,000 รำย  

 2.1.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร จัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ 48,490 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ 9,698 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย ท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวโคเนื้อ (ไมโครชิพ) 48,490 ตัว 
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คิดเป็นร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว ผสมเทียมโคเนื้อ 25 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.02      
ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนหญ้ำพันธุ์ 11,744 รำย คิดเป็นร้อยละ 48.93 
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำด ำเนินกำรได้ 11,744 รำย พ้ืนที่ 58,720 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.93 ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ ติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) 1,210 กลุ่ม คิด
เป็นร้อยละ 50.42  

 2.1.5) จดัสรรงบประมำณ 10,907.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2,648.54 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 24.28 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพ้ืนที่

จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 – 17 กุมภำพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 49 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)  

 (1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรที่ เข้ำร่วม
โครงกำรร้อยละ 71.43 เคยมีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 13 ปี อีกร้อยละ 28.57 ไม่เคย            
มีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงมำก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อ ำเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 75.51 รองลงมำร้อยละ 44.90 ทรำบผ่ำนผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/อบต. มีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
เป็นไปตำมเงื่อนไขโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 87.50 ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว          
ตรงตำมเงื่อนไขกำรลดพ้ืนที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 4.12 เป็นพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังและอ้อยเท่ำกัน 
ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอำหำรสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร        
โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ย
กลุ ่มละ 1,873,412.24 บำท ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 86.36 จัดซื้อจำกพ่อค้ำ        
ในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 11.36 ซื้อจำกพ่อค้ำต่ำงจังหวัด นอกนั้น ซื้อจำกนำยหน้ำ 
และญำติพ่ีน้อง โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้จัดซื้อตำมจ ำนวนที่ก ำหนดรำยละ 5 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้อง
และมีลูกติดคิดเป็นร้อยละ 91.58 เป็นโคเนื้อสำว ร้อยละ 9.20 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนกำรจัดซื้อ       
แม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 95.92 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด ร้อยละ 85.71      
ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้ำหน้ำที่ ให้ค ำแนะน ำระหว่ำงกำรจัดซื้อ 
ร้อยละ 79.59 มีกำรท ำสัญญำซื ้อขำยระหว่ำงผู ้จ ำหน่ำยกับเกษตรกร โดยระบุเงื ่อนไขรับประกัน        
กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำยภำยใน 2 สัปดำห์แรกหลังกำรส่งมอบ และเป็นสำเหตุจำกโคเนื้อที่ซื้อไม่ตรงกับ
คุณลักษณะที่ก ำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนโคเนื้อทดแทนให้ภำยใน 30 วัน 

 (2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำแพงโกล่ำ เฉลี่ยรำยละ 36.00 ตันต่อปี น ำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 34.29 ตัน ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 86.67 น ำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 42.22 จ ำหน่ำยเป็นมูลแห้ง 
และที่เหลือร้อยละ 6.67 น ำไปท ำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์ บำงส่วนเกษตรกร
น ำไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 4,692 บำทต่อปี  

 (3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้งด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเลี้ยงโคเนื้อ    
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.53 
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 (4) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 34.31       
มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เพ่ือรองรับผลผลิตโคเนื้อที่มีกำรส่งเสริม 
รองลงมำร้อยละ 20.27 ควรมีกำรอบรมเพ่ิมเติม และติดตำมให้ค ำแนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ ร้อยละ 18.91 
ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ ำส ำหรับเลี้ยงโคเนื้อ เช่น บ่อบำดำล หรือสระน้ ำขนำดเล็ก และร้อยละ 10.13 
อยำกให้ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น  

 ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพื้นที่
จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สระแก้ว ล ำปำง และมหำสำรคำม เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 64 รำย 
สรุปผลได้ดังนี้  

 (1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรร้อยละ 73.44 เคยมีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 13 ปี อีกร้อยละ 26.56 ไม่เคยมี
ประสบกำรณ์กำรเลี้ยงมำก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อ ำเภอ คิดเป็น     
ร้อยละ 76.56 รองลงมำร้อยละ 42.19 ทรำบผ่ำนผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/อบต. มีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นไปตำม
เงื่อนไขโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 89.06 ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว ตรงตำมเงื่อนไข
กำรลดพื้นที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 6.25 เป็นพ้ืนที่ท ำเกษตรผสมผสำนและเป็นพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ
เท่ำกัน ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกมันส ำปะหลัง อ้อย และพืชอำหำรสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร       
โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ 
1,996,093.75 บำท ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 89.83 จัดซื้อจำกพ่อค้ำในจังหวัดและ
หมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 8.47 ซื้อจำกพ่อค้ำต่ำงจังหวัด นอกนั้น ซื้อจำกนำยหน้ำ และญำติพ่ีน้อง 
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้จัดซื้อตำมจ ำนวนที่ก ำหนดรำยละ 5 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด
คิดเป็นร้อยละ 87.20 เป็นโคเนื้อสำว ร้อยละ 12.80 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์ 
เกษตรกรร้อยละ 96.88 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมข้ันตอนที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด ร้อยละ 87.50 ไม่มีปัญหำ
อุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำระหว่ำงกำรจัดซื้อ ร้อยละ 84.38 
มีกำรท ำสัญญำซื้อขำยระหว่ำงผู้จ ำหน่ำยกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำย
ภำยใน 2 สัปดำห์แรกหลังกำรส่งมอบ และเป็นสำเหตุจำกโคเนื้อที่ซื้อไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ก ำหนด 
ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนโคเนื้อทดแทนให้ภำยใน 30 วัน 

 (2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำแพงโกล่ำ เฉลี่ยรำยละ 37.73 ตันต่อปี น ำใช้เป็นอำหำร
สัตว์ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 36.44 ตัน ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 90.00 
น ำไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 38.33 จ ำหน่ำย
เป็นมูลแห้ง และที่เหลือร้อยละ 5.00 น ำไปท ำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์ 
บำงส่วนเกษตรกรน ำไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 5,298 บำทต่อปี  

 (3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้งด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเลี้ยงโคเนื้อ
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.71 

 (4) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 38.78        
มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เพ่ือรองรับผลผลิตโคเนื้อที่มีกำรส่งเสริม 
รองลงมำร้อยละ 20.49 ควรมีกำรจัดหำน้ ำเชื้อพ่อโคเนื้อพันธุ์ดีและให้บริกำรผสมเทียมโคเนื้อแก่เกษตรกร      
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ร้อยละ 20.41 ควรมีกำรอบรมเพ่ิมเติม รวมทั้งสนับสนุนแหล่งน้ ำส ำหรับเลี้ยงโคเนื้อ เช่น บ่อบำดำล หรือ
สระน้ ำขนำดเล็ก และร้อยละ 14.37 อยำกให้ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น  

 

 3) การเลี้ยงแพะ 
  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตแพะทั้งระบบ
แบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน  
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 2,500 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 500 รำย (50 กลุ่ม) เลี้ยงแพะ
รวมทั้งสิ้น 16,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 30 กันยำยน 2564) 

3.1) ผลการด าเนินงาน 
 3.1.1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้ำวที่ไม่เหมำะสมเพ่ือส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ มีจังหวัด

ที่ด ำเนินกำรแล้ว 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 14.55 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน        
665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.60 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ 

 3.1.2) สนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 50 กลุ่ม 500 รำย วงเงิน 116 ล้ำนบำท 
(ส ำหรับเป็นค่ำพันธุ์แพะรำยละไม่เกิน 132,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือน แปลงพืชอำหำรสัตว์ ระบบน้ ำ 
เครื่องสับพืชอำหำรสัตว์ ถังพลำสติกส ำหรับหมักพืชอำหำรสัตว์รำยละ 100,000 บำท) มีเกษตรกรที่ได้รับ
สินเชื่อแล้ว 16 กลุ่ม วงเงิน 26.44 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 22.80 ตำมล ำดับ  

3.1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 16 กลุ่ม       
รวม 123 รำย หรือร้อยละ 32.00 และ 24.60 ตำมล ำดับ ของเป้ำหมำย 500 รำย  

 3.1.4) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร โดยจัดหำแพะพ่อแม่พันธุ์ 3,936 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของเป้ำหมำย 16,000 ตัว (แบ่งเป็นแม่พันธุ์ 3,690 ตัว และพ่อพันธุ์ 246 ตัว) 
จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแพะ 123 รำย คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของเป้ำหมำย 500 รำย จัดเตรียมและขนย้ำย
ท่อนพันธุ์หญ้ำ 170 รำย คิดเป็นร้อยละ 34.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย จัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำ 
170 รำย คิดเป็นร้อยละ 34.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย ติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) จ ำนวน 16 กลุ่ม 
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 50.00 ตำมล ำดับ ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
กำรดูแลสุขภำพแพะ และผสมเทียมแพะ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 3.1.5) จัดสรรงบประมำณ 149.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 30.21 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 20.20 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพ้ืนที่

จังหวัดนครรำชสีมำ และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 – 17 กุมภำพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 
19 รำย สรุปผลได้ดังนี ้(รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 

 (1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงแพะ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 78.95 เคยมีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงแพะเฉลี่ย 5 ปี อีกร้อยละ 21.05 ไม่เคยมีประสบกำรณ์       
กำรเลี้ยงแพะมำก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 78.95 
รองลงมำร้อยละ 21.05 เท่ำกัน ทรำบผ่ำนญำติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้ำน มีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นไปตำม
เงื่อนไขโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 72.22 ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว ตรงตำมเงื่อนไข
กำรลดพื้นที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 27.78 เป็นพื้นที่ปลูกมันส ำปะหลัง  ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่
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ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอำหำรสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียน
เป็นวิสำหกิจชุมชนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ยกลุ ่มละ  1,220,063.49 บำท        
ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 64.29 จัดซื้อจำกพ่อค้ำในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม 
รองลงมำร้อยละ 21.43 เท่ำกัน ซื้อจำกพ่อค้ำต่ำงจังหวัด และประธำนกลุ่มเป็นผู้จัดซื้อ นอกนั้น ซื้อจำก
เพ่ือนบ้ำน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้จัดซื้อตำมจ ำนวนที่ก ำหนดเฉลี่ยรำยละ 27.93 ตัว เป็นแม่พันธุ์  
ที่ตั้งท้องและมีลูกติด คิดเป็นร้อยละ 8 เป็นแพะสำวร้อยละ 17.93 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ และเป็นแพะ      
พ่อพันธุ์ 2 ตัว ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 88.24 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที ่     
กรมปศุสัตว์ก ำหนด ร้อยละ 47.06 ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 52.94  
มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจำกเงินสินเชื่อมำล่ำช้ำ และเกษตรกรบำงรำยยังไม่ได้รับ 
ค่ำพ่อแม่พันธุ์ ท ำให้ต้องกู้ยืมเงินจำกแหล่งเงินทุนอื่นมำหมุนเวียนก่อน ร้อยละ 94.12 มีเจ้ำหน้ำที่      
ให้ค ำแนะน ำระหว่ำงกำรจัดซื้อ ร้อยละ 82.35 มีกำรท ำสัญญำซื้อขำยระหว่ำงผู้จ ำหน่ำยกับเกษตรกร  
โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำยภำยใน 2 สัปดำห์แรกหลังกำรส่งมอบและเป็นสำเหตุ      
จำกแพะที่ซื้อไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ก ำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนแพะทดแทนให้ภำยใน 30 วัน 

(2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ กระถิน และหญ้ำลูซี่ เฉลี่ยรำยละ 27.35 ตันต่อปี น ำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 26.59 ตัน ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 64.29 น ำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 50.00 จ ำหน่ำยเป็นมูลแห้ง 
และร้อยละ 14.29 และ 7.14 น ำไปท ำเป็นปุ๋ยหมัก และน ำไปเป็นเชื้อเพลิง ตำมล ำดับ ซึ่งผลผลิต       
จำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์บำงส่วนเกษตรกรน ำไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 7 ,394.12 
บำทต่อปี  

(3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้งด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเลี้ยงแพะ       
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.16 

(4) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 22.11 
เท่ำกัน มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เพ่ือรองรับผลผลิตแพะที่มีกำรส่งเสริม 
ควรมีกำรอบรมเพ่ิมเติมและติดตำมให้ค ำแนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ และต้องกำรกำรสนับสนุนวัคซีน รองลงมำ
ร้อยละ 11.11 เท่ำกัน ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ ำส ำหรับเลี้ยงแพะ เช่น บ่อบำดำล หรือสระน้ ำขนำดเล็ก 
กำรใหบ้ริกำรผสมเทียมแพะ รวมทั้งอยำกให้ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพ้ืนที่
จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และมหำสำรคำม เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 25 รำย สรุปผลได้ดังนี้  

(1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงแพะ เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรร้อยละ 80.00 เคยมีประสบกำรณ์กำรเลี ้ยงแพะเฉลี ่ย 5 ปี อีกร้อยละ 20.00 ไม่เคย           
มีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงแพะมำก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อ ำเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 84.00 รองลงมำร้อยละ 20.00 เท่ำกัน ทรำบผ่ำนประธำนกลุ่ม มีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นไป
ตำมเงื่อนไขโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 76.00 ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว ตรงตำม
เงื่อนไขกำรลดพ้ืนที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 44.00 เป็นพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง ส่วนที่เหลือ         
เป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็น
วิสำหกิจชุมชนเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ 1,650,053.34 บำท ในกำรจัดซื้อ
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พ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 57.86 จัดซื้อจำกพ่อค้ำในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 49.29  
ซื้อจำกพ่อค้ำต่ำงจังหวัด และร้อยละ 26.79 ซื้อจำกประธำนกลุ่มเป็นผู้จัดซื้อ นอกนั้น ซื้อจำกเพ่ือนบ้ำน  
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้จัดซื้อตำมจ ำนวนที่ก ำหนดเฉลี่ยรำยละ 29.15 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด 
คิดเป็นร้อยละ 57.29 เป็นแพะสำวร้อยละ 36.46 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ และเป็นแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว  
ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 98.29 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมข้ันตอนที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด 
ร้อยละ 60.87 ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 39.13 มีปัญหำอุปสรรค
ในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจำก เงินสินเชื่อมำล่ำช้ำ และเกษตรกรบำงรำยยังไม่ได้รับค่ำพ่อแม่พันธุ์  
ท ำให้ต้องกู้ยืมเงินจำกแหล่งเงินทุนอื่นมำหมุนเวียนก่อน ร้อยละ 91.30 มีเจ้ำหน้ำที ่ให้ค ำแนะน ำ
ระหว่ำงกำรจัดซื้อ ร้อยละ 86.96 มีกำรท ำสัญญำซื้อขำยระหว่ำงผู้จ ำหน่ำยกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไข
รับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำยภำยใน 2 สัปดำห์แรกหลังกำรส่งมอบและเป็นสำเหตุจำกแพะที่ซื้อไม่ตรงกับ
คุณลักษณะที่ก ำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนแพะทดแทนให้ภำยใน 30 วัน 

(2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ กระถิน และหญ้ำลูซี่ เฉลี่ยรำยละ 38.80 ตันต่อปี น ำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 35.20 ตัน ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 73.70 น ำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ  63.04 จ ำหน่ำยเป็นมูลแห้ง 
และร้อยละ 10.43 และ 5.22 น ำไปท ำเป็นปุ๋ยหมัก และน ำไปเป็นเชื้อเพลิง ตำมล ำดับ ซึ่งผลผลิตจำก
กำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์บำงส่วนเกษตรกรน ำไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 9,613.04 บำทต่อป ี 

(3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้งด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเลี้ยงแพะ       
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 7.91 

(4) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 35.71 
เท่ำกัน มีควำมเห็นว่ำ ควรมีเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดติดตำมให้ค ำแนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
รองลงมำร้อยละ 21.43 ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เพ่ือรองรับผลผลิตแพะที่มี      
กำรส่งเสริม ร้อยละ 14.29 ควรมีกำรอบรมเพ่ิมเติม และต้องกำรกำรสนับสนุนวัคซีน และร้อยละ 7.14 
เท่ำกัน ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ ำส ำหรับเลี้ยงแพะ เช่น บ่อบำดำล หรือสระน้ ำขนำดเล็ก กำรสนับสนุน
ให้บริกำรผสมเทียมแพะ รวมทั้งอยำกให้ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น 

   
 4) การท านาหญ้า 

  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
(S3,N) และส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์เป็นกำรค้ำให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยด ำเนินกำร      
ในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้ำวเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์
ทดแทน จ ำนวน 500 รำย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมำสที่ 1 มีแผนด ำเนินกำร 45 จังหวัด พ้ืนที่ 2,500 ไร่ เกษตรกร 50 กลุ่ม ณ ไตรมำสที่ 3 

ปรำกฏว่ำ เกษตรกรขอถอนตัวจำกเดิมที่ด ำเนินกำรไปแล้วใน 2 จังหวัด พ้ืนที่ 154 ไร่ 31 รำย ไม่เข้ำร่วม
โครงกำร 
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2.2.3 นโยบายยางธรรมชาติ 
 1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง   

  กำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษำเสถียรภำพ 
รำคำยำง โดยชะลอกำรจ ำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมรับซื้อ และ
รอจ ำหน่ำยยำงพำรำเมื่อเห็นว่ำรำคำยำงเหมำะสม โดยมีระยะเวลำโครงกำร 1๘ เดือน (1 พฤศจิกำยน 255๗ – 
3๐ เมษำยน 255๙) และขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจำกเดิมในวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 
เป็นวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 (ในปี 2560 - 2561 ช่วงที่ขยำยระยะเวลำให้ใช้งบประมำณของโครงกำร
สร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง) 

  ผลการด าเนินงาน 
  ในปีงบประมำณ 2561 รอกำรระบำยปริมำณยำงพำรำคงเหลือ จ ำนวน ๕๓,0๙8 ตัน    

(มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง เพ่ือ กยท. สำมำรถระบำยยำงในสต็อคได้หมดและปิดบัญชีโครงกำร 
รวมทั้งสำมำรถช ำระจ่ำยเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตำมจ ำนวน)  

ผลการติดตาม 
เริ่มด ำเนินโครงกำร เดือนพฤษภำคม 2555 โดยให้ กยท. (อสย. ในขณะนั้น) กู้เงินจำก ธ.ก.ส. 

รับซื้อยำงจำกสถำบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มชำวสวนยำง       
ซึ่งมีคณะท ำงำน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ กยท. ผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนโรงงำน รับซื้อผลผลิตยำงพำรำ
ที่โรงงำนเพ่ือด ำเนินกำรแปรรูป แล้วโอนเงินให้กับสถำบันเกษตรกร (เงื่อนไข สถำบันเกษตรกรรับซื้อยำง
จำกสมำชิกไม่เกิน 25 ไร่ ๆ ละ 2 กก. เดือนละ 15 วัน) หลังจำกจะมีคณะกรรมตรวจรับหลังแปรรูป   
เพ่ือน ำเก็บเข้ำโกดัง  

ในปี 2555 - 2558 ท ำสัญญำจ ำหน่ำยยำงให้บริษัท China Hainan Rubber Industry 
Group จ ำนวน 208,000 ตัน ส่งมอบไปแล้ว 32,143 ตัน ที่เหลือได้มีกำรยกเลิกสัญญำ 

 

 2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา   
  กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ให้กับสถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมรับซื้อและจ ำหน่ำยยำงพำรำ โดยมีเป้ำหมำย สนับสนุนสินเชื่อให้กับ
เกษตรกรทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน ที่มีกำรประกอบกำรธุรกิจเกี่ยวกับยำงพำรำ      
เพ่ือกู้เงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ไปใช้เป็นเงินอุดหนุนในกำรรวบรวมหรือ        
รับซื้อยำงพำรำจำกเกษตรกรชำวสวนยำงในวงเงิน 10,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำโครงกำร เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 เมษำยน 2560 - 31 มีนำคม 2563 ระยะเวลำจ่ำยเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 - 31 ธันวำคม 2562 
และก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 36 เดือน ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 มีนำคม 2563 

ผลการด าเนินงาน 
2.1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ขอยื่นกู้เงินจำก ธ.ก.ส. แล้ว 384 แห่ง 

ของเป้ำหมำย 510 แห่ง ได้รับกำรอนุมัติ 371 แห่ง วงเงิน 8,503.67 ล้ำนบำท (เป็นวงเงินกู้ที่ ธ.ก.ส.  
จ่ำยเพ่ิมเติมให้สถำบันเกษตรกรจำกวงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิม)  

2.2) จัดสรรงบประมำณ 10,000 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 8,503.67 ล้ำนบำท   
คิดเป็นร้อยละ 85.04 ของงบประมำณท่ีจัดสรร (กยท. ได้ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ ภำยใต้งบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติม ปี 2561 จ ำนวน 6.599 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.3239 ล้ำนบำท)  
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 3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 
  กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

ของเจ้ำของหรือผู้เช่ำสวนยำง และช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้กรีดยำง 809,119 ครัวเรือน ระยะเวลำโครงกำร 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 - 31 ธันวำคม 2558 และขยำยระยะเวลำเพ่ิมเติม ตั้งแต่วันที่ 
13 มิถุนำยน 2560 - 11 กันยำยน 2560  

  ผลการด าเนินงาน 
3.1) ผู้ได้รับกำรอนุมัติเข้ำร่วมโครงกำร 

 3.1.1) เกษตรกรแจ้งเข้ำร่วมโครงกำร 722,887 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.34   
ของเป้ำหมำย 809,143 ครัวเรือน ที่เหลือเกษตรกรไม่มำแจ้งเข้ำร่วมโครงกำร และแจ้งไม่เข้ำร่วมโครงกำร 

 3.1.2) เจ้ำของสวนยำง 715,336 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของเป้ำหมำย 
722,887 ครัวเรือน 

 3.1.3) ผู้กรีดยำง 678,642 รำย คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของเป้ำหมำย 722,887 รำย 
3.2) จัดสรรงบประมำณ 13,132.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10,530.54 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 80.19 ของงบประมำณที่จัดสรร (โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง
สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2560) 

 

 4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง  
กำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษำเสถียรภำพ            

รำคำยำง โดยชะลอกำรจ ำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมรับซื้อ  
และรอจ ำหน่ำยยำงพำรำเมื่อเห็นว่ำรำคำยำงเหมำะสม โดยมีระยะเวลำโครงกำร 1๘ เดือน (วันที่ 1 
พฤศจิกำยน 255๗ – 3๐ เมษำยน 255๙) และขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจำกเดิม
ในวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เป็นวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมำณ 2561 รอกำรระบำยปริมำณยำงพำรำคงเหลือ จ ำนวน ๕๑,352.48 ตัน    

(มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกร
เพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง เพ่ือ กยท. สำมำรถระบำยยำงในสต็อกได้หมดและปิดบัญชีโครงกำร รวมทั้ง
สำมำรถช ำระจ่ำยเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตำมจ ำนวน) 

ผลการติดตาม  
เริ่มด ำเนินโครงกำรในปี 2557 กยท. รับซื้อยำงพำรำจำกสมำชิกของตลำดกลำง 6 แห่ง 

ได้แก่ จังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ หนองคำย และบุรีรัมย์ น ำมำแปรรูป และ      
เก็บรักษำในโกดัง พบว่ำ 

 4.1) กำรท ำสัญญำซื้อขำย จ ำนวน 40 สัญญำ ส่งมอบแล้ว 1 สัญญำ รอส่งมอบ 39 สัญญำ 
โดยบริษัทผู้รับซื้อรับผิดชอบค่ำเช่ำโกดัง และค่ำประกันสต๊อกยำง 

4.2) ยำงพำรำที่รอจ ำหน่ำย และไม่มีสัญญำซื้อขำย กยท. เป็นผู้รับผิดชอบค่ำเช่ำโกดัง
และค่ำประกันสต๊อกยำง  

 4.3) ยำงแปรรูปยังไม่สำมำรถน ำออกจ ำหน่ำยได้ เนื่องจำกรำคำรับซื้อสูง ในขณะที่รำคำยำง
ในปัจจุบันต่ ำ ท ำให้มสี่วนเหลื่อมรำคำ และหำกจ ำหน่ำยออกมำ จะยิ่งท ำให้รำคำยำงภำยในประเทศต่ ำลงอีก 
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 4.4) กยท. อยู่ในระหว่ำงรอรำคำยำง เพ่ือน ำยำงแปรรูปส่วนที่เหลือออกจ ำหน่ำย เพ่ือน ำเงิน
ไปช ำระหนี้กับ ธ.ก.ส.  

  
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร 

2.3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62  
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน       

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรผลิต กำรตลำดและกำรบริหำรจัดกำรผลไม้อย่ำงเป็นระบบ 
มีเอกภำพ แก้ไขปัญหำผลไม้ได้อย่ำงยั่งยืน เกษตรกรชำวสวนผลไม้มีควำมมั่นคงในอำชีพ รำยได้ และมีควำม
เป็นอยู่ดีขึ้น เพ่ิมมูลค่ำของผลไม้ไทยและขยำยกำรส่งออกให้มำกข้ึน เป้ำหมำยเป็นผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลัก
ไม่น้อยกว่ำ 7 ชนิด มีก ำไรสุทธิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจำก 10,000 บำทต่อไร่ ในปี 2558 เป็น 13,000 บำทต่อไร่      
ในปี 2562 เพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป มีอัตรำกำรเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 ต่อปี และพัฒนำผลไม้คุณภำพท่ีได้มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต 

 1.1) กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต 
  1.1.1) กรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลคุณภำพดี พัฒนำเครือข่ำยผู้ผลิตไม้ผล และพัฒนำงำนบริหำรจัดกำรผลไม้ ซึ่งขณะนี้
ได้มีกำรจัดเวทีวิเครำะห์ประเด็นปัญหำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 12,000 รำย กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ 45 แปลง จัดสัมมนำ          
เชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตไม้ผล 120 รำย รวมทั้งกำรเชื่อมโยง
เครือข่ำยผู้ผลิตไม้ผลเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กร 80 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

1.1.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร   
 (1) ส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และกำรจัดระบบกำรผลิต 

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 28 แห่ง (ร้อยละ 30.43) ส่วนกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมคุณภำพผลผลิต 
และกำรศึกษำดูงำนสวนไม้ผลที่ประสบควำมส ำเร็จมีเป้ำหมำย 19 จังหวัด และ 325 รำย ตำมล ำดับ 

 (2) ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำร โดยส ำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ จ ำนวน 1 เรื่อง และกำรจัดสัมมนำระดมควำมคิดเห็นต่อร่ำงสินค้ำเกษตร
และอำหำร 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.3) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้      
ปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ 34 จังหวัด มีกรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล
กำรใช้ที่ดินส ำหรับกำรปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงำะ มังคุด) 1 โครงกำร และจัดท ำเขตควำมเหมำะสมที่ดิน 
ส ำหรับกำรปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงำะ มังคุด) 1 ชุดข้อมูล ครบตำมเป้ำหมำย 

 2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 
 2.1) กลยุทธ์วิจัยด้ำนกำรผลิต ด ำเนินกำรโดยกรมวิชำกำรเกษตร  

  2.1.1) กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมังคุดคุณภำพรวม 5 เรื่อง 
ได้แก่ กำรศึกษำระยะปลูกที่เหมำะสมของมังคุดเสียบยอดจำกกิ่งข้ำง กำรจัดกำรทรงพุ่มมังคุดต้นใหญ่      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต กำรประเมินศักยภำพกำรผลิตของต้นมังคุดท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก
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ในภำคใต้ กำรควบคุมทรงพุ่งเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพมังคุด กำรชักน ำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูกำล 
(กำรจัดกำร เขตกรรม ธำตุอำหำรและสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต และกำรจัดกำรน้ ำและสำรควบคุม       
กำรเจริญเติบโต) ซึ่งมีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00 

  2.1.2) กำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน จ ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ กำรศึกษำจ ำแนกพันธุ์ทุเรียน            
ที่มีลักษณะเด่นตำมระบบ IPGRI กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ทุเรียน และกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำยภำพและเคมี
ของทุเรียนพันธุ์แนะน ำ (จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3) ที่อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส มีผลส ำเร็จ
ของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00 

  2.1.3) กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ จ ำนวน 4 เรื่อง 
ได้แก่ กำรจัดทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่ำง ๆ กำรศึกษำอิทธิพลของวัสดุห่อผลกำรเจริญเติบโตและคุณภำพ
ของผลผลิตทุเรียนระยะปลูกชิด กำรจัดกำรปุ๋ยและน้ ำเพ่ือเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ กำรกระตุ้น 
ให้ทุเรียนสร้ำงภูมิคุ้มกันโรครำกเน่ำโคนเน่ำที่เกิดจำกเชื้อรำ Phytophthoro palmivora (Butler) Butler    
มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00 

  2.1.4) กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์เงำะ ระยะที่ 2 ได้แก่ กำรคัดเลือกเงำะลูกผสมรุ่นที่ 1 
(F1) และกำรคัดเลือกเงำะลูกผสมกลับ (BC1) และลูกผสมสำมทำง มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม       
ร้อยละ 75.00 

  2.1.5) กำรวิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง ระยะที่ 2 ได้แก่ กำรทดสอบและคัดเลือก 
พันธุ์มะม่วงลูกผสมสำยพันธุ์ใหม่เพื่อกำรส่งออก มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00 

  2.1.6) กำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ลิ้นจี่ ระยะที่ 2 และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตลิ้นจี่     
ในภำคเหนือตอนบน ได้แก่ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรปลูกลิ้นจี่ในแหล่งผลิตใหม่ กำรทดสอบควั่นกิ่ง
และสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 68.75   

  2.1.7) กำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ล ำไย ระยะท่ี 2 และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไย   
ในภำคเหนือตอนบน ได้แก่ กำรทดสอบสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืชเพ่ือเพ่ิมกำรติดผล และขนำดของล ำไย    
มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 75.00   

  2.1.8) กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีลดกำรตกค้ำงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล ำไยส่งออก    
มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 91.67  

3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด  
 3.1) กลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป  

  พัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ล ำไย ลิ ้นจี่ 
มังคุด มะม่วง อยู่ระหว่ำงขั้นตอน SCG ด ำเนินกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ และทดลองน ำผลไม้สดบรรจุถุง   
เพ่ือศึกษำระยะเวลำกำรยืดผลไม้สดแต่ละชนิด   

   3.2) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และกำรประชำสัมพันธ์  
  3.2.1) รณรงค์ส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ โดยองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร

ด ำเนินกำรทั้งในประเทศและในต่ำงประเทศ 7 ครั้ง สูงกว่ำเป้ำหมำย 2 ครั้ง 
  3.1.2) จัดนิทรรศกำรเพ่ือส่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรรับรองของไทยใน

ต่ำงประเทศ 4 ประเทศ ครบตำมเป้ำหมำย คือ ประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกำ ญ่ีปุ่น และเกำหลีใต้  
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
กลยุทธ์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรเทศ  

  4.1) ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำดและกำรผลิตไม้ผล ด ำเนินกำรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส ำรวจข้อมูลของสมำชิกสหกรณ์ 92 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

  4.2) ฐำนข้อมูลแหล่งผลิตและกำรตลำดผลไม้ไทย ด ำเนินกำรโดยองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร 
พัฒนำระบบข้อมูลผลผลิต รำคำ และปริมำณรับซื้อรำยวัน ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ร้อยละ 44.44 

5) การจัดสรรงบประมาณ  
จัดสรรงบประมำณ 25.17 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.83 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร   
ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำท่ี เกษตรกร และผู้รับซื้อผลไม้   

ระหว่ำงวันท่ี 7 - 9 มิถุนำยน 2561 และระหว่ำงวันท่ี 8 - 13 กรกฏำคม 2561 ในพื้นท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี ระยอง สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร สรุปผลได้ดังนี้ 

1) หนว่ยงำนในระดับพ้ืนที่ เช่น ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรี และระยอง ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ได้ส่งเสริมเกษตรกรตำมกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผล กำรส่งเสริมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ ในโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) จัดท ำแปลงเรียนรู้ กิจกรรมส่วนใหญ่
ด ำเนินกำรตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมำณ ในภำพรวมเป็นไปตำมแผน 

2) กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ ด ำเนินกำรโดยคัดเลือกเกษตรกรตัวแทนของกลุ่มเพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกรสมำชิก เช่น แปลงเรียนรู้ต ำบลสองพ่ีน้อง อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 10 ไร่ 
และปลูกทุเรียนมำแล้ว 4 ปี มีสระน้ ำของตนเองที่สำมำรถใช้น้ ำเพียงพอในกำรกำรผลิตไม้ผลคุณภำพดี
ตลอดทั้งปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งฤดูกำรผลิต ทั้งในช่วงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต มีเกษตรกร
ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มำเรียนรู้และดูงำนในแปลง เกษตรกรแปลงเรียนรู้ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
เช่น ปุ๋ยสูตร 16-16-16 และสำรก ำจัดศัตรูพืช ป้ำยแปลงเรียนรู้ รวมสนับสนุนงบประมำณ 16 ,000 
บำทต่อแปลง เป็นต้น 

3) กำรบริหำรจัดกำรตลำด ในปี 2561 ทุเรียน มังคุด ลองกอง ภำคตะวันออก ไม่มีปัญหำ
ด้ำนกำรตลำด เนื่องจำกผลผลิตลดลง และไม่กระจุกตัว ส ำหรับกำรรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์กำรเกษตร           
ในพ้ืนที่มีปริมำณลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ แต่วงเงินที่ใช้ในกำรรวบรวมสูงขึ้นมำก เนื่องจำกรำคำทุเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์สำมำรถถ่วงดุลด้ำนกำรตลำดได้ดี ส ำหรับมังคุดภำคใต้ ผลผลิตคุณภำพดี       
มีน้อย พ่อค้ำเข้ำมำรับซื้อน้อยลง ท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขันกันด้ำนรำคำเท่ำที่ควร ส่งผลให้รำคำมังคุดในภำพรวม
ลดลงอย่ำงรวดเร็ว 

4) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร หน่วยงำนในระดับจังหวัด          
ได้ส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนอินทรีย์ มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) ส่งเสริมกำรรับรอง
คุณภำพสินค้ำ โดยจัดท ำสติ๊กเกอร์ที่มีคิวอำร์โค้ต (QR Code) ให้กับเกษตรกรเจ้ำของสวนและตลำดที่จ ำหน่ำย
ทุเรียน เพ่ือสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งตลำดที่จ ำหน่ำย และประวัติเจ้ำของสวน/แปลงผลิตได้ 
ซึ่งจะได้รับรำคำสูงกว่ำตลำดทั่วไป โดยมีกำรจ ำหน่ำยผ่ำนเครือข่ำยโซเชียลมิเดีย (ขำยตรง) ต่อผู้บริโภค  
รวมทั้งจัดระบบกำรผลิตในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ ในส่วนของล ำไยจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่ำงวำงแผนกำรผลิต  
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5) กำรรณรงค์และส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหำผลไม้ด้อยคุณภำพ           
ได้มีกำรจัดงำน “กำรรณรงค์กำรผลิตผลไม้คุณภำพและกำรจัดกำรศัตรูพืชเพ่ือกำรส่งออก ในปี 2561   
(ทุเรียนภำคตะวันออก) ” ในวันที่ 19 เมษำยน 2561 ณ ต ำบลตะเคียน อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
โดยมีกำรจัดนิทรรศกำรเรื่องต่ำงๆ เช่น นวัตกรรมกำรผลิตทุเรียน กำรผลิตทุเรียนคุณภำพและได้มำตรฐำน
กำรส่งออก กำรตรวจทุเรียนอ่อน - แก่  ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนเพื่อกำรส่งออก และกำรป้องกันก ำจัดโรค
และแมลงศัตรูทุเรียน และกำรเสวนำ ในหัวข้อ “ตะวันออกแหล่งผลไม้คุณภำพ เพ่ือกำรส่งออกปลอด
ศัตรูพืช”  ในส่วนของจังหวัดระยอง พบว่ำมีกำรตรวจจับผู้ประกอบกำรที่ตัดทุเรียนอ่อนออกจ ำหน่ำยได้          
2 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี 

6) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
6.1) เกษตรกรประสบปัญหำผลผลิตลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มังคุด ส่วนผลไม้อ่ืน ๆ เช่น 

ลองกอง เงำะคุณภำพ ในพ้ืนที่รำคำเฉลี่ย 40 และ 20 บำทต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ  
6.2) เกษตรกรบำงส่วน ท่ียังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่หมดได้รับผลกระทบจำกฝนตก ท ำให้คุณภำพ

ผลผลิตลดลง เช่น มังคุดเป็นเน้ือแก้วยำงไหล ฯลฯ   
6.3) ผลผลิตเงำะ หำกมีปริมำณมำกกระจุกตัวคำดว่ำจะมีปัญหำด้ำนกำรตลำด เนื่องจำก

ตลำดเงำะผลสดต่ำงประเทศมีน้อย ตลำดไม่ขยำยตัว  
6.4) พ้ืนที่ปลูกทุเรียนเพิ่มข้ึนค่อนข้ำงมำก ในช่วง 3 - 5 ปี ต้องเร่งหำตลำดรองรับผลผลิต 

ที่คำดว่ำจะเพ่ิมมำกข้ึน  
6.5) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันวำงแผนกำรผลิตและรวบรวม

ผลผลิตของสมำชิกสร้ำงอ ำนำจต่อรอง และมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่แน่นอน 
6.6) วำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดสร้ำงมำตฐำนสินค้ำ และกำรประชำสัมพันธ์สร้ำง

เครือข่ำยตลำดสหกรณ ์
   

2.3.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569  
  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
แห่งชำติ มีวัตถุประสงค์เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออก และรักษำควำมเป็นผู้น ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 
ของโลก รวมทั้งรักษำเสถียรภำพรำคำ คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสับปะรด สร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร 
และโรงงำนแปรรูปสับปะรด เป้ำหมำยในปี 2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภำพโรงงำน 2.20 ล้ำนตัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรด ส่งเสริมกำรบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์
ในประเทศ มูลค่ำกำรส่งออกและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น ในพ้ืนที่ทีเ่หมำะสมส ำหรับ
กำรปลูกสับปะรด ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 

 ผลการด าเนินงาน  
 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ฯ ใน 6 แนวทำงจำก 12 แนวทำง ดังนี้ 
 1) แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดโรงงำน และสับปะรดบริโภคสดในพ้ืนที่ที่เหมำะสม         

ตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรเชิงรุก รวมทั้งปรับปรุงกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด        
กำรจัดท ำแนวทำงส่งเสริมกำรปลูกสับปะรดโรงงำน ในรัศมีรอบโรงงำน 100 กิโลเมตร และแนวทำง
จัดกำรพ้ืนที่อ่ืนที่อยู่นอกเขตส่งเสริมกำรปลูกสับปะรด ได้จัดท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด ำเนินกำรก ำหนดเขต
พ้ืนที่เหมำะสมตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรเชิงรุก (Agri – Map) 1 จังหวัด 755 ไร่ ของเป้ำหมำย 
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13 จังหวัด 806 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ 93.67 ตำมล ำดับ กำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำในไร่นำ
เพ่ือกำรผลิตสับปะรดคุณภำพกรมชลประทำน ด ำเนินกำร 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดรำชบุรี ประกอบด้วย 
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนท่ำมะขำม และฝำยบ้ำนพุยำงพร้อมระบบส่งน้ ำ 523 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 34.89 ของเป้ำหมำย 1,499 ไร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ฝำยทดน้ ำบ้ำนเกำะยำยฉิม 
และฝำยบ้ำนวังสำหร่ำย 7,613 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.79 ของเป้ำหมำย 29,521 ไร่ จังหวัดระยอง 
ฝำยบ้ำนปรุมปรำม 6,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.78 ของเป้ำหมำย 27,024 ไร่ จังหวัดชลบุรี ฝำยบ้ำน
คลองใหญ่ 1,031 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.03 ของเป้ำหมำย 1,356 ไร่ จังหวัดตรำด ประกอบด้วย          
ฝำยบ้ำนเกำะลอย และฝำยบ้ำนเนินพัฒนำ 2 ด ำเนินกำรได้ 1,712 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.48         
ของเป้ำหมำย 2,362 ไร่ และจังหวัดเชียงรำย ระบบส่งน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำสะโง๊ะเหนือ 296 ไร่ ครบตำม
เป้ำหมำย  

 2) แนวทำงกำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) แก่เกษตรกร            
ในลักษณะระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งกำรเขตกรรมให้แก่เกษตรกรเพ่ือลดต้นทุน    
กำรผลิต และเพ่ิมคุณภำพผลผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 2.1) ด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในด้ำนกำรผลิต           
โดยกรมพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด 3,225 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.81 ของเป้ำหมำย 3,475 ไร่ 
ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 27.80 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.29 ของเป้ำหมำย 28 ตัน และน้ ำหมักชีวภำพ 
14,460 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 89.15 ของเป้ำหมำย 16,220 ลิตร 

 2.2) กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตสับปะรดและติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรดในพ้ืนที่       
โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรผลิตสับปะรด GAP 2,300 รำย 
จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตสับปะรดตำมระบบ GAP จัดท ำแปลงทดสอบกำรปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2  
15 ไร่ และ 4 ไร่ ตำมล ำดับ จัดท ำโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสำรไนเตรทตกค้ำงและโรคเหี่ยว 8,500 แผ่น          
และจัดท ำชุดนิทรรศกำรเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เรื่องสับปะรด 10 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งประเมิน
สถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง  

 3) แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรที่ปลูกสับปะรด โดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
เชื่อมโยงเครือข่ำยกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และส่งเสริมให้กลุ่มน ำเงินทุนหมุนเวียนไปด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับ
สับปะรดได้ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครบตำมเป้ำหมำย 20 แห่ง       
ซึ่งด ำเนินกำรใน 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 120.00 ของเป้ำหมำย 5 จังหวัด 

 4) แนวทำงกำรวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต และพัฒนำพันธุ์สับปะรดที่ทนทำนต่อโรคแมลง  
และให้ผลผลิตที่มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรดและตลำดบริโภคสด          
โดยกรมวิชำกำรเกษตรด ำเนินกำร 3 โครงกำร ดังนี้ 

 4.1) โครงกำรวิจัยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตสับปะรด ได้แก่        
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่ ด ำเนินกำรทดสอบ 9 สำยพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 90.00  
ของเป้ำหมำย 10 สำยพันธุ์ ข้อมูลอัตรำกำรใช้น้ ำที่เหมำะสมในกำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดเพลี้ยแป้งในสับปะรด 
รวมทั้งกำรปรับใช้กับศัตรูสับปะรดชนิดอ่ืน พบว่ำกำรพ่นสำรด้วยเครื่องยนต์สะพำยหลังแบบแรงดันน้ ำ
อัตรำพ่น 80 ลิตร/ไร่ มีแนวโน้มในกำรป้องกันก ำจัดเพลี้ยแป้งได้ดีที่สุด (กำรทดลองสิ้นสุด ปี 2560) 
ส่วนด้ำนองค์ควำมรู้ กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดในเชิงกำรค้ำ ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 75 โดยได้ศึกษำ
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 9 สำยต้น และข้อมูลกำรจัดกำรปุ๋ยที่เหมำะสม ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 75.00   
โดยไดเ้ก็บตัวอย่ำงใบสับปะรด บันทึกข้อมูล ส่งวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรที่ระยะ 2 4 6 และ 8 เดือนหลังปลูก  
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 4.2) โครงกำรวิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรจัดกำรคุณภำพในโซ่อุปทำน
สับปะรดผลสดเพ่ือกำรส่งออก ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลกำรเจริญเติบโต และท ำกำรดูแลต้นสับปะรด ให้พร้อม 
ที่จะท ำกำรบังคับดอก  

 4.3) โครงกำรศึกษำและประเมินศักยภำพสับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 เพ่ือขยำยผลสู่เกษตรกร 
ได้แก ่ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ด ำเนินกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูลครบ 5 ศูนย์วิจัย 
ส ำหรับกำรผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ผลิตได้ 58 ต้น คิดเป็นร้อยละ 0.12  
ของเป้ำหมำย 50,000 ต้น เนื่องจำกจ ำนวนตัวอย่ำงที่ปลอดเชื้อไวรัสโรคเหี่ยวมีน้อย ท ำให้กำรขยำย              
และเพ่ิมจ ำนวนต้นสับปะรดได้ปริมำณน้อย 

 5) แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูป
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในกำรขยำยตลำดส่งออก โดยส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  มีแผนพัฒนำโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้        
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ด ำเนินกำรจัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน และวิเครำะห์
ประเมินศักยภำพกลุ่มแล้ว 

 6) จัดสรรงบประมำณ 320.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 106.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.17  
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

   
2.3.3 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความม่ันคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมส่งเสริมกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์สร้ำงแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพื่อควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำหำรในประเทศอย่ำงยั่งยืน เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพถั่วเหลืองให้สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของตลำด และพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
เป้ำหมำย ระยะที่ 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกเป็น 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 
294 กิโลกรัม ในปี 2564 ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 

 ผลการด าเนินงาน  
 1) วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต  โดยกรมวิชำกำรเกษตร 

วิจัยและพัฒนำพันธุ์ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง ทดสอบ          
และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตถั่วเหลืองเฉพำะพ้ืนที่ ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยี  
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 73.75 ของแผนปี 2561 

   2) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกรมวิชำกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

  2.1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดี เป้ำหมำย 2,101.10 ตัน ในพ้ืนที่รวม 9,346 ไร่ 
ด ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์หลัก พันธุ์คัด พันธุ์ขยำย และชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยแล้ว 1,098.13 ตัน    
คิดเป็นพ้ืนที่ 6,692.50 ไร่  

  2.2) สร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ครบตำมเป้ำหมำย 54 เครือข่ำย ซึ่งด ำเนินกำร
ต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2560 ได้แก่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร (ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน จ ำนวน 50 กลุ่ม) 
ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรวังชิ้น จ ำกัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนผือ จ ำกัด จังหวัดอุดรธำนี        
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดน่ำน เทศบำลต ำบลนำเพียง จังหวัดขอนแก่น บริษัท รุ่งเรืองผล จ ำกัด 
จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง อ ำเภอภูเพียง อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน และกลุ่มเครือข่ำยผู้ผลิต
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เมล็ดพันธุ์ อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 4 กลุ่ม และตรวจสอบควบคุมคุณภำพเมล็ดพันธุ์จ ำนวน 
2,259 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.36 ของเป้ำหมำย 2,500 ครั้ง 

 3) จัดระบบการผลิตที่เหมาะสม โดยกรมชลประทำน จัดระบบชลประทำนทั้งระบบส่งน้ ำ 
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำ และซ่อมแซมทำงระบำยน้ ำ เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลือง
ในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง หนองคำย นนทบุรี รวมพ้ืนที่ 9,340 ไร่ ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 7,588 ไร่          
คิดเป็นร้อยละ 81.22 ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 

 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่องแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตพืชตระกูลถั่วเพ่ือควำมมั่นคงทำงอำหำร 1 ครั้ง รวมจ ำนวน 51 รำย 
พัฒนำเกษตรกรโดยจัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ 4,260 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรจัดท ำ
แปลงเรียนรู้ปี 2561 รวม 52 ศูนย์/แปลงส่งเสริม ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 รวม 82 ศูนย์ รวมทั้ง      
กำรรณรงค์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดีใน 74 ศูนย์ ร้อยละ 34.74  

 5) การจัดสรรงบประมาณ  
 จัดสรรงบประมำณ 129.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 30.70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 23.80 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 

2.3.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64   
         กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  มีวัตถุประสงค์         
เพ่ือผลิตมะพร้ำวให้มีปริมำณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภำพตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค พัฒนำเกษตรกร
ให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิตกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว พัฒนำกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง
สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ และส่งเสริมให้เกิดกำรแปรรูปมะพร้ำวหลำกหลำยรูปแบบสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เป้ำหมำย ระยะท่ี 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รักษำระดับผลผลิตต่อไรไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 
กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตไม่ต่ ำกว่ำ 1.1 ล้ำนต้น ระยะเวลำยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ 

 1.1) กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตร และกรมพัฒนำที่ดิน 

1.1.1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว ครบตำมเป้ำหมำย 29,000 รำย 
1.1.2) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตร มีกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด (โดโลไมท์) 80 ตัน 

ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ( ไดโลไมท์) 160 ไร่ ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 16 ตัน และผลิต 
น้ ำหมักชีวภำพ 5,720 ลิตร ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.2) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต ด ำเนินกำรโดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตร เพ่ือส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมะพร้ำว 330 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  

 1.3) กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็น Smart Farmer โดย 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนบริหำรจัดกำรให้สถำบันเกษตรกร 20 กลุ่ม 
ครบตำมเป้ำหมำย  

 1.4) กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว โดยกรมวิชำกำรเกษตร
ด ำเนินกำรจัดท ำวิจัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวเพ่ืออุตสำหกรรมกะทิ 3 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 
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ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 75.00 มีกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของแมลงศัตรูมะพร้ำว 7 แปลง  
มีกำรปลูกพืชแซมในสวนมะพร้ำวอำยุมำกเพ่ือเพ่ิมรำยได้ 1 แปลง วิจัยและพัฒนำระบบกำรผลิตมะพร้ำว
เกำะพะงันสู่มำตรฐำนอินทรีย์ 1 เรื่อง วิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์มะพร้ำว 1 กิจกรรม มีกำรขยำยพันธุ์
มะพร้ำวแบบรวดเร็ว 2 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรสร้ำงแปลงพันธุ์มะพร้ำวเพ่ือกำรพัฒนำพันธุ์ และ
สร้ำงแปลงพ่อ - แม่พันธุ์มะพร้ำวพันธุ์ลูกผสมและมะพร้ำวพันธุ์ดี อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรผสมพันธุ์มะพร้ำว 
และกำรคัดเลือกแม่พันธุ์ 

 2) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 
 2.1) กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูมะพร้าว  โดยกรม

ส่งเสริมกำรเกษตร เพ่ิมศักยภำพด้ำนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ กำรขยำยศัตรูธรรมชำติครบ 5 หน่วยงำน 
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำวให้เกษตรกร 12,000 รำย คิดเป็นร้อยละ 
155.84 ของเป้ำหมำย 7,700 รำย และศึกษำทดสอบกำรใช้เทคโนโลยีกำรควบคุมศัตรูมะพร้ำว          
31 แปลง คิดเป็นร้อยละ 40.26 ของเป้ำหมำย 77 แปลง ทั้งนี้ กรมวิชำกำรเกษตรมีกำรถ่ ำยทอด
เทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำว 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 220.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง 
ให้เกษตรกร 50 รำย และศึกษำทดสอบกำรใช้เทคโนโลยีกำรควบคุมศัตรูมะพร้ำว 3 เรื่อง ครบตำม
เป้ำหมำย  

 2.2) กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้าว โดย
กรมส่งเสริมกำรเกษตร พัฒนำรูปแบบกำรส ำรวจ กำรจัดเก็บข้อมูลและกำรประมวลผลสถำนกำรณ์       
เพ่ือกำรพยำกรณ์และแจ้งเตือนภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 276 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย  

 2.3) กลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริมและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ขยำยศัตรูธรรมชำติ และควบคุมศัตรูมะพร้ำว 2,540 รำย   
คิดเป็นร้อยละ 46.18 ของเป้ำหมำย 5,500 รำย 

  3) ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
   กลยุทธ์กำรวิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้ำวให้หลำกหลำย โดยกรมวิชำกำรเกษตร 

ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์มะพร้ำว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงค์ 1 โครงกำร 
กระบวนงำนอยู่ระหว่ำงปรับปรุงสูตรต้นต ำรับโลชั่นและแนะน ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ไปทดสอบควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้มีควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละ 45.00   

  4) ด้านพัฒนาการตลาด 
 4.1) กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

มีกำรรณรงค์กำรบริโภคมะพร้ำวและผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องทั้งในและต่ำงประเทศ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเป้ำหมำย 2 ครั้ง และมีแผนจัดงำนเชื่อมโยงตลำดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่ำงประเทศ 1 ครั้ง  

 4.2) กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าว โดย
กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่ำงประเทศ โดยเข้ำร่วม 
project on promotion and development of coconut supply chain management เมื่ อ วันที่ 
20 – 26 พฤษภำคม 2561 ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  

   5) การจัดสรรงบประมาณ  
      จัดสรรงบประมำณ 27.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.59 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.13 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 ผลการติดตาม 
 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์มะพร้ำวเพ่ืออุตสำหกรรม  

ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64 ระหว่ำงวันที่ 1 - 6 เมษำยน 2561 จ ำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสุรำษฎร์ธำนี โดยเก็บข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน สรุปผลได้ดังนี้  (รำยงำนแล้ว 
ในไตรมำสที่ 2) 

 1) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสุรำษฎร์ธำนี มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรระบบ
ส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 “มะพร้ำว” และโครงกำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรจัดกำร
มะพร้ำวภำยใต้ยุทธศำสตร์ ซึ่งกำรด ำเนินงำนโครงกำรในแต่ละจังหวัดมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร        
ตำมเป้ำหมำยทุกโครงกำร อีกทั้ง กำรด ำเนินกิจกรรมในภำพรวมเป็นไปตำมแผน มีเพียงโครงกำรส่งเสริม
พัฒนำบริหำรจัดกำรมะพร้ำว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่ำนั้น ที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำรล่ำช้ำ 
เนื่องจำกในขณะที่ด ำเนินโครงกำร ทำงจังหวัดได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรโครงกำรป้องกันก ำจัดศัตรู
มะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) ซึ่งเป็นโครงกำรที่ต้องด ำเนินงำนเร่งด่วน จึงส่งผลให้บำงกิจกรรมในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรจัดกำรมะพร้ำวมีกำรขยำยเวลำออกไป 

 2) ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีกำรด ำเนินโครงกำรวิจัย
และพัฒนำระบบกำรผลิตมะพร้ำวเกำะพะงันอินทรีย์ มีเป้ำหมำยให้สวนมะพร้ำวทั้งหมดในเกำะพะงัน     
เป็นมะพร้ำวอินทรีย์ ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนครบตำมเป้ำหมำยแล้ว (เป้ำหมำยปี 2561 คือ ร้อยละ 20.00)          
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 89 รำย โดยเป็นพื้นที่แปลงต้นแบบ 108 แปลง  

 3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
 3.1) เกษตรกรประสบปัญหำกำรระบำดของแมลงศัตรูมะพร้ำว พ้ืนที่สวนอยู่นอก 

เขตชลประทำน คุณภำพของผลผลิตไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว  
ส่วนใหญ่มีอำยุมำก ถือปฏิบัติตำมประสบกำรณ์ของตนเอง ไม่มีกำรพัฒนำบริหำรจัดกำรสวนตำมหลัก
วิชำกำรใหม่ ๆ 

 3.2) รำคำผลผลิตตกต่ ำ เนื่องจำกมีปริมำณมะพร้ำวค่อนข้ำงมำก ภำครัฐควรมีมำตรกำร       
ในกำรควบคุมปริมำณกำรน ำเข้ำมะพร้ำว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมำณมะพร้ำวในประเทศ 

 3.3) เพ่ือให้ยุทธศำสตร์มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีกำรสร้ำงกำรรับรู้ และ
ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ เพ่ือให้ได้ตำมมำตรฐำน GAP และเกษตรอินทรีย์        
ควรมีกำรก ำหนดควำมแตกต่ำงทำงด้ำนรำคำระหว่ำงมะพร้ำวธรรมดำ มะพร้ำว GAP และมะพร้ำวอินทรีย์ 
เพ่ือให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญด้ำนคุณภำพสินค้ำและมำตรฐำนต่ำง ๆ มำกข้ึน 

  
2.3.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน 
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์         
พัฒนำปำล์มน้ ำมัน น้ ำมันปำล์ม ไปสู่อุตสำหกรรมโอเลโอเคมิคอล เพ่ือกำรแข่งขันในกำรด ำเนินธุรกิจในอำเซียน 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิต เพ่ิมเปอร์เซ็นน้ ำมันปำล์ม ปี 2560 - 2569 เป็น 22% ปี 2570 - 2579 
เป็น 23% เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ปี 2564 เป็น 2.75 ตัน/ไร่ ปี 2569 เป็น 3.00 ตัน/ ไร่ ปี 2574      
เป็น 3.25 ตัน/ไร่ ปี 2579 เป็น 3.50 ตัน/ไร่ และเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกร โดยกำรส่งเสริมปลูก/   
เลี้ยงสัตว์แซม ร่วมในสวนปำล์ม ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ระหว่ำง ปี 2560 – 2579 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ ามัน โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย

ของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสำหกิจชุมชน ผู้ตัดปำล์ม/ลำนเท กับโรงงำนสกัดปำล์มน้ ำมันที่จะร่วมกันพัฒนำ
เปอร์เซ็นต์น้ ำมัน โดยจัดประชุม/อบรม ส่งเสริม และให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดปำล์มคุณภำพที่ถูกต้อง กำรสร้ำง
เครือข่ำย ขยำยผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปำล์มน้ ำมันทั้งระบบสู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมรำช 
จ ำนวน 600 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

 กรมวิชำกำรเกษตร ด ำเนินโครงกำรเก็บเกี่ยวปำล์มน้ ำมันชั้นคุณภำพดี โดยมีกำรอบรม
เกษตรกรไปแล้ว 360 รำย อบรมผู้เก็บเกี่ยวปำล์มน้ ำมัน 60 รำย วิเครำะห์องค์ประกอบทะลำยและ
เปอร์เซ็นน้ ำมัน 360 ทะลำย และวิเครำะห์เกรดคุณภำพทะลำยปำล์มน้ ำมันจำก จ ำนวน 30 ลำนเท  
โดยผลกำรด ำเนินงำนครบตำมเป้ำหมำยในทุกกิจกรรม  

 2) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
 2.1) วำงแผนกำรผลิตในพ้ืนที่ที่เหมำะสมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน       

ตำมหลักกำรแผนที่เกษตรเพ่ือบริหำรจัดกำรเชิงรุก โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริมกำรปลูกทดแทน
ปำล์มน้ ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดี ในพ้ืนที่เหมำะสม (S1, S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ได้จัดชี้แจงและคัดเลือก
เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรใน 8 จังหวัด กำรเพำะเลี้ยงต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดีเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร       
ปลูกทดแทน 50,000 ต้น และอบรมเกษตรกรในกำรปลูกทดแทน 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรเพำะกล้ำ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำ 8 - 12 เดือน จึงจะส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ 
ส่วนกำรสนับสนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตเพ่ือส่งเสริมกำรปลูกพืชแซมที่เหมำะสมในพ้ืนที่ระหว่ำงรอปำล์มให้ผล 
ด ำเนินกำรไปแล้ว ร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 600 ไร่  

 2.2) กิจกรรมพัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มน้ ำมัน
โดยกรมพัฒนำที่ดิน  

  2.2.1) มีแผนใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช 
นรำธิวำส ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ยะลำ ระนอง สงขลำ สตูล และสุรำษฎร์ธำนี ด ำเนินกำรแล้ว 145 แปลง              
ครบตำมเป้ำหมำย โดยส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด (โดโลไมท์) จ ำนวน 1,545 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
87.04 ของเป้ำหมำย 1,775 ตัน ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 336 ตัน คิดเป็นร้อยละ 109.09   
ของเป้ำหมำย 308 ตัน และผลิตปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ 100,222 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 95.18 ของเป้ำหมำย 
105,300 ลิตร  

  2.2.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมผลผลิตปำล์มน้ ำมันผ่ำนศูนย์เรียนรู้ ทั้งพ้ืนที่
เหมำะสมและไม่เหมำะสม โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
จ ำนวน 2,400 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรด ำเนินกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร และตรัง ด ำเนินกำรไปแล้ว 
3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 แปลง  

 2.3) ผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต โดยกรมวิชำกำรเกษตร 
2.3.1) พันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่ดี  ได้ด ำเนินโครงกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมัน           

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ ำมัน มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ วิจัยปรับปรุง
พันธุ์ปำล์มน้ ำมันเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ ำมัน วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่ ได้จำกกำรผสมข้ำมระหว่ำง                   
E. guineensis x E. oleifera เพ่ือพันธุ์สูงช้ำ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่มีศักยภำพเพ่ือปลูกในพ้ืนที่



28 

 

เหมำะสมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กำรวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมัน กำรทดสอบ
และประเมินศักยภำพพันธุ์ปำล์มน้ ำมันในพ้ืนที่ต่ำง ๆ  

2.3.2) เทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนปำล์มที่เหมำะสมกับพ้ืนที่  
  (1) วิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันเพ่ือสนับสนุน โครงกำร        

ปลูกปำล์มน้ ำมันเพ่ือทดแทนพลังงำน โดยได้ด ำเนินกำรผลิตเมล็ดงอกแล้ว 142,025 เมล็ด คิดเป็น          
ร้อยละ 18.94 ของเป้ำหมำย 750,000 เมล็ด ผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน อำยุ 3 – 5 เดือน แล้ว 
35,560 ต้น คิดเป็นร้อยละ 17.78 ของเป้ำหมำย 200,000 ต้น และ อำยุ 8 – 12 เดือน 75,254 ต้น 
คิดเป็นร้อยละ 75.25 ของเป้ำหมำย 100,000 ต้น  

(2) ผลิตพันธุ์ปำล์มคุณภำพดี ด ำเนินกำรไปแล้ว ร้อยละ 60.51 โดยกิจกรรม
กำรผลิตเมล็ดงอกแล้ว 650,594 เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 65.06 ของเป้ำหมำย 1,000,000 เมล็ด ผลิตต้นกล้ำ
ปำล์มน้ ำมัน อำยุ 3 – 5 เดือน แล้ว 60,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 120,000 ต้น และ       
อำยุ 8 – 12 เดือน 290,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของเป้ำหมำย 510,000 ต้น 

  (3) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน 
ได้แก่ กำรจัดกำรธำตุอำหำรและน้ ำในสวนปำล์ม กำรวิจัยด้ำนสรีระวิทยำที่มีผลต่อศักยภำพกำรผลิต 
ปำล์มน้ ำมัน และวิทยำกำรเก็บเกี่ยวปำล์มน้ ำมัน ในภำพรวมมีผลควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 75.00 ของ
กระบวนงำน 

(4) วิจัยกำรป้องกันก ำจัดโรคแมลงในปำล์มน้ ำมัน ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว 
ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 

(5) วิจัยกำรทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีกำรปลูกปำล์มน้ ำมันในพ้ืนที่เกษตรกร
ในเขตภำคเหนือตอนล่ำง (ระยะท่ี 2) ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย  

(6) วิจัยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมันด้วยกำรจัดกำรที่เหมำะสม
ระดับชุมชนในพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย   

(7) วิจัยกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ ำมันพ้ืนที่ปลูกใหม่ระยะที่ 2 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 

(8) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว 
ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 

(9) วิจัยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรประเมินปริมำณธำตุอำหำร 
ในปำล์มน้ ำมัน โดยได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพถ่ำยและปริมำณธำตุอำหำรของใบปำล์มน้ ำมันที่ได้
จำกห้องปฏิบัติกำร ส ำหรับท ำดัชนีธำตุอำหำรของใบปำล์มน้ ำมัน (พ.ศ. 2560 - 2562) และศึกษำควำมสัมพันธ์
ของปริมำณธำตุอำหำรในใบปำล์มน้ ำมันโดยใช้เทคนิค Image Processing (พ.ศ. 2561 – 2563) 
ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 

(10) วิจัยติดตำมกำรระบำดแมลงศัตรูมะพร้ำวและปำล์มน้ ำมัน ภำยใต้ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และพัฒนำระบบเตือนภัย ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00          
ของเป้ำหมำย 

(11) วิจัยควำมผันแปรของสภำพภูมิอำกำศต่อกำรให้ผลผลิตปำล์มน้ ำมัน
ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย  
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(12) วิจัยและพัฒนำกำรผลิตปำล์มน้ ำมันพ้ืนที่ภำคใต้ตอนบน ด ำเนินกำร
วิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย   

(13) ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ที่เหมำะสม 
กับภูมินิเวศในภำคใต้ตอนล่ำง โดยด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชที่เหมำะสม
ส ำหรับปำล์มน้ ำมันพ้ืนที่ภำคใต้ตอนล่ำงด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย  

(14) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ ำมันที่เหมำะสมในพ้ืนที่
ภำคใต้ตอนล่ำงด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 

(15) วิจัยและพัฒนำวอเตอร์ฟุตพริ้นของกำรผลิตพืชเศรษฐกิจ (ปำล์มน้ ำมัน) 
ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย    

 2.4) กำรบริหำรจัดกำร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 23 แปลง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นรำธิวำส พังงำ ยะลำ สุรำษฎร์ธำนี 
เชียงรำย และอ ำนำจเจริญ โดยแนะน ำ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มโดยใช้วิธีกำรสหกรณ์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในกำรรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ และจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรท ำแผนธุรกิจ และกำรจัดหำตลำด
ร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบกำร โดยอยู่ระหว่ำงวำงแผนกำรขับเคลื่อน        
ตำมรูปแบบระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด ำเนินกำรไปแล้ว 8 จังหวัด 23 แปลง ครบตำม
เป้ำหมำย 

 2.5) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ โดยกรมชลประทำน ด ำเนินโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ปำล์มน้ ำมัน จ ำนวน 10 แห่ง เน้นพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน ด ำเนินกำร 6 แห่ง อยู่ระหว่ำง        
กำรก่อสร้ำง และยังไม่ส่งมอบพ้ืนที่ ได้แก่ 1) ก่อสร้ำงแก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่ำแซะพร้อมอำคำรประกอบ ต ำบล
ท่ำข้ำม อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 2) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำ
ด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำ บ้ำนเทพวังทอง ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร ผลกำรด ำเนินงำน           
ร้อยละ 72.00 ของเป้ำหมำย 3) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำนิคมสหกรณ์หลังสวน            
ต ำบลหำดยำย อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 98.00 ของเป้ำหมำย 4) ก่อสร้ำง
ระบบส่งน้ ำแก้มลิงหนองหำรบอ ต ำบลทุ่งมะพร้ำว อ ำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 
67.00 ของเป้ำหมำย 5) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำจัดหำแหล่งน้ ำสนับสนุนแปลง 
ส.ป.ก. ต ำบลไทรทอง อ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส.ป.ก. ยังไม่ส่งมอบพ้ืนที่ให้เข้ำด ำเนินกำร 6) ก่อสร้ำง
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำ บ้ำนควนสินชัย ต ำบลไทรทอง อ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 73.00 ของเป้ำหมำย ส่วนในพ้ืนที่เขตชลประทำน       
4 แห่ง ได้แก่ 1) งำนจัดระบบน้ ำโครงกำรฝำยคลองนำงย่อน ต ำบลคุระ อ ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ        
2) ซ่อมแซมเครื่องกว้ำนบำนระบำย ปตร.ปิเหล็ง 7 โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำบำงนรำ ต ำบลมะรือโบออก 
อ ำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส 3) ซ่อมแซมอำคำรรับน้ ำคลองระบำยน้ ำปิเหล็งสำยที่ 5 โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำบำงนรำ ต ำบลมะรือโบออก อ ำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ 4) ขุดลอกคลอง        
โดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลองระบำยน้ ำปิเหล็งสำยที่ 2 โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำบำงนรำ ต ำบลมะรือโบออก 
อ ำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 แห่ง 
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 3) กิจกรรมเพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย
และส่งเสริมสินค้ำเกษตรอ่ืน ๆ ที่สำมำรถปลูก/เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปำล์มตำมควำมเหมำะสม
ในแต่ละพ้ืนที่ จ ำนวน 1 เรื่อง ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 20.00 อยู่ระหว่ำงจัดท ำยกร่ำงโครงกำรศึกษำวิจัยฯ 
และแบบจัดเก็บข้อมูลแล้ว จะสำมำรถเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2561 

  ผลการติดตาม 
 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และเกษตรกรที่ได้รับ

กำรส่งเสริมจำกยุทธศำสตร์ฯ ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และกระบี่ ระหว่ำงวันที่ 4 - 5 เมษำยน 2561         
สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)     

 1) กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนกำรผลิต โดยส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดี       
ในพ้ืนที่เหมำะสม (S1, S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ด ำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว       
โดยจะขยำยส่งมอบพันธุ์ปำล์มน้ ำมันแก่เกษตรกรได้ในช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนกันยำยน 2561         
ส่วนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพ่ือปลูกพืชแซมในพื้นที่ปำล์มน้ ำมันในช่วงปำล์มน้ ำมันยังไม่ได้ให้ผลผลิต 
จะเริ่มด ำเนินกำรในช่วงเดือนพฤษภำคม 2561 ซึ่งเกษตรกรบำงรำยเริ่มทยอยโค่นต้นปำล์มน้ ำมันเก่ำแล้ว 

 2) กิจกรรมกำรเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ ำมันปำล์ม ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดกระบี่และสุรำษฎร์ธำนี          
ได้ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ ำมัน และศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี 
ได้ให้ควำมรู้กับเกษตรกรในกำรสร้ำงเครือข่ำยดังกล่ำว 

 3) กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ หลังกำรอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้เพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับมำก 
และได้น ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว ทั้งนี้ เกษตรกรได้ให้ควำมเห็นว่ำ ในกำรอบรมควรด ำเนินกำรให้ควำมรู้  
ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ ก ำหนดระเบียบปฏิบัติในกำรตัดปำล์มน้ ำมันคุณภำพเพ่ือใช้
เป็นแนวทำงปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งน้ ำเสริมไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

 
2.4 โครงการส าคัญอ่ืน ๆ 

2.4.1 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
 1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่
และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ให้บริกำรและพัฒนำ      
เพ่ือกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน 
เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนำชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในพ้ืนที่ตำมแนวพระรำชด ำริ  และพัฒนำส่งเสริม          
กำรท่องเที่ยวสืบสำนตำมรอยยุคลบำทเพื่อกำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพ่ิมแก่ประชำชน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่หมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนห้วยเดื่อ ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ศิลปำชีพฯ) หมู่ 5 บ้ำนท่ำโป่งแดง ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 
บ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลผำบ่อง หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 11 บ้ำนม่อนตะแลง ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนทุ่งกองมู ต ำบลปำงหมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย ต ำบลปำงหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง ต ำบลปำงหมู         
หมู่ 7 บ้ำนสบสอย ต ำบลปำงหมู หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ ต ำบลปำงหมู หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ ต ำบลปำงหมู และ
หมู่ 13 บ้ำนดอยแสง ต ำบลปำงหม ูระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
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  ผลการด าเนินงาน 
1.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 1.1.1) จัดประชุมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร และ
พัฒนำตำมพระรำชด ำริปี 2561 จ ำนวน 30 รำย (2 วัน) 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผล         
กำรด ำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงฯ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 1.1.2) กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรบูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และ       
ในพ้ืนที่ขยำยผล 13 หมู่บ้ำน 3 ครั้ง จัดประชุมคณะท ำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ      
เพ่ือทบทวนแผนแม่บท/กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปี 2561 จ ำนวน 1 แผน กำรจัดท ำหนังสือประชำสัมพันธ์
โครงกำรฯ 150 เล่ม และกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ประจ ำปี 1 โครงกำร และอ ำนวยกำร และ
บูรณำกำร (ค่ำวัสดุส ำนักงำน) 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 1.1.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น      
ร้อยละ 39.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) กรมการข้าว  
 1.2.1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว และกำรผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้ำว 12 ไร่         

ครบตำมเป้ำหมำย กระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวสู่เกษตรกร 2,095 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 104.70             
ของเป้ำหมำย 2,000 กิโลกรัม ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 65 รำย คิดเป็นร้อยละ 65.00 
ของเป้ำหมำย 100 รำย ส่วนแสดงพันธุ์ข้ำวและธัญพืชเมืองหนำว 100 ตัวอย่ำง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
เตรียมพันธุ์ข้ำว  

 1.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.16 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
1.3) กรมประมง 

 1.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 700,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 
1,000,000 ตัว และติดตำมแนะน ำเกษตรกร 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 
ส่วนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย ด ำเนินกำร
ครบตำมเป้ำหมำย   

 1.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 67.40 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.4) กรมปศุสัตว์ 
 1.4.1) ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน 

และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรส่งมอบ  
1.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 75.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
1.5) กรมวิชาการเกษตร  

 1.5.1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 49 ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย         
ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.5.2) กำรติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 
 1.5.3) จัดสรรงบประมำณ 2.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.45 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 72.46 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 



32 

 

1.6) กรมหม่อนไหม 
 1.6.1) สนับสนุนวัสดุบ ำรุงรักษำแปลงหม่อนในพื้นที่ 1 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  

มีผู้มำศึกษำดูงำนแปลงเรียนรู้ 300 รำย 
 1.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.01 ล้ำนบำท 

1.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
 1.7.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 40 ไร่       

ครบตำมเป้ำหมำย  ส่วนสำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของเป้ำหมำย 40 ไร่ 
และกำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 40 ไร่ และกำรปรับปรุง
จุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 1.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.40 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 48.63 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 1.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม

เกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
 1.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย 

1.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1.9.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตพืชปลอดภัย และกำรจัดกำรฟำร์มตำมแนว

พระรำชด ำริ 50 รำย ดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์ 1 ไร่ ขยำยผลกำรปลูกกุหลำบสู่หมู่บ้ำน
เครือข่ำย 2 หมู่บ้ำน ครบตำมเป้ำหมำย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและขยำยสำรชีวภัณฑ์ 40 รำย        
ครบตำมเป้ำหมำย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภันฑ์  
2 กลุ่ม และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 1.9.2) จัดท ำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
กำรผลิตกล้วยไม้ พืชสมุนไพร และกำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภำพ รวม 3 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.9.3) จัดสรรงบประมำณ 0.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.53 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 77.81 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 1.10.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง         

คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 81.04 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 1.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำย        

ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 1.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท      

คิดเป็นร้อยละ 90.99 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริกำรและพัฒนำ เพ่ือกำรศึกษำทดลองกำรพัฒนำตำมแนวทำง       
กำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพ้ืนที่สูง สำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ         
ที่มีชีวิต เพ่ือกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่สูง เพ่ือยกระดับ
ควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
ตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และเพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว สืบสำนตำมรอยพระบำท เพ่ือกำรเรียนรู้
สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน  

เป้ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ มีพ้ืนที่ 5 ,438 ไร่ 1 งำน      
42 ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำน          
ในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลห้วยผำ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผลตำมแนวกว้ำง 
มุ่งเน้นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริไป สู่พื้นที่                
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ ำเภอ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 2.1.1) จัดประชุมสัมมนำเพื่อขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร และ
พัฒนำตำมพระรำชด ำริ ปี 2561 จ ำนวน 30 รำย (2 วัน) 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผล         
กำรด ำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 2.1.2) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพ้ืนที่ขยำยผล 13 หมู่บ้ำน 
จ ำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมคณะท ำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำปำงตองฯ เพื่อทบทวน 
แผนแม่บท/กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปี 2561 จ ำนวน 1 แผน และจัดท ำหนังสือประชำสัมพันธ์
โครงกำรฯ 150 เล่ม และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ประจ ำปี 1 โครงกำร อ ำนวยกำร และบูรณำกำร  
(ค่ำวัสดุส ำนักงำน) 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.1.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 39.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

2.2) กรมการข้าว  
 2.2.1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิต

และทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ชนิดละ 6 ไร่ จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพันธุ์ข้ำวนำที่สูง 4 ไร่          
แปลงขยำยสู่ชุมชน 6 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

 2.2.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และติดตำมให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร ด ำเนินกำรแล้ว 6 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้ำหมำย 100 รำย  

 2.2.3) จัดสรรงบประมำณ 0.24 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.10 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 41.85 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

2.3) กรมประมง  
 2.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 700,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 

1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย 
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ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย  และติดตำมแนะน ำเกษตรกร 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 
10 ครั้ง  

 2.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 76.83 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.4) กรมปศุสัตว์ 
 2.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงแพะ-แกะ พ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว ฝึกอบรม

เกษตรกร 20 รำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 รำย และจัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 1 กองทุน ครบตำม
เป้ำหมำย 

 2.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
2.5) กรมวิชาการเกษตร  

 2.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 40 ไร่ กำรฝึกอบรม
เกษตรกร 60 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 2.5.2) ติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 
 2.5.3) จัดสรรงบประมำณ 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.33 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 74.37 ของงบประมำณที่จัดสรร 
2.6) กรมหม่อนไหม 

 2.6.1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะช ำหม่อน 2,500 ต้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของเป้ำหมำย 5,000 ต้น และปลูกหม่อนในไร่กำแฟ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

 2.6.2) สนับสนุน Rolup องค์ควำมรู้หม่อนไหม 5 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.6.3) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 49.05 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
2.7) กรมพัฒนาที่ดิน 

 2.7.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 30 ไร่ 
สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 30 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  ท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 35 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 116.67 ของเป้ำหมำย 30 ไร่ และปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 30 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และ
ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 57.56 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 2.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรติดตำม

เกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
 2.8.2) เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย 

   2.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
  2.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดกำรใช้สำรเคมี 5 กลุ่ม ขยำยพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะช ำ 
1 โรงเรือน และจ้ำงเหมำคนงำนเกษตร 5 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
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  2.9.2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น        
บนพ้ืนที่สูง 2 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ฐำนเรียนรู้กล้วยไม้และเฟิร์น 3 ไร่ จัดงำนรณรงค์กำรน ำกล้วยไม้คืนสู่ป่ำ 
1 ครั้ง และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

  2.9.3) จัดสรรงบประมำณ 0.83 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.51 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 61.45 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  2.10.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์       

3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง ส่วนกำรจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

  2.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 81.04 ของเป้ำหมำย 

 2.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  2.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง       

ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
  2.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

 

 3) ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ 
ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมควำมสำมำรถและ
โอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และเป็นสถำนที่ท ่องเที ่ยวเรียนรู้      
ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจร ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับ ประชำชน 
นักเรียน นิสิต และนักศึกษำ  

 เป้ำหมำย เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ กำรปรับปรุง
บ ำรุงดินอย่ำงครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ ให้แก่เกษตรกร ประชำชน 
นักเรียน และนักศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ และขยำยผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ ำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภำคเหนือ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 3.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 3.1.1) ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
ในพ้ืนที่โครงกำรฯ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุน
กำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00    
ของเป้ำหมำย 8 ครั้ง 

 3.1.2) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จัดท ำแผ่นพับ 2,000 แผ่น วีดิทัศน์
แนะน ำศูนย์ฯ 1 งำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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 3.1.3) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00  
ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 3.1.4) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 22.13 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 3.2) กรมการข้าว  
3.2.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 36 ครั้ง จัดท ำ

แปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย 1 ไร่ กำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 5 ไร่ ครบตำม
เป้ำหมำย 

3.2.2) เจียดจ่ำยจำกงบประมำณปกติ 
 3.3) กรมประมง  

3.3.1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 ครั้ง ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 
3.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 58.32 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 3.4) กรมปศุสัตว์ 

3.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว และสำธิตกำรเลี้ยงไก่ไข่ 500 ตัว ครบตำม
เป้ำหมำย 

3.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 3.5) กรมวิชาการเกษตร  

3.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 11 ไร่ กำรฝึกอบรม
เกษตรกร 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมรำยงำนผล 12 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้ว 10 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 ของเป้ำหมำย 

3.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.19 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 98.50 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.6) กรมหม่อนไหม 
3.6.1) ซ่อมแซมอำคำรแปรรูป 1 จุด จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 4 ป้ำย จัดท ำเอกสำร

ประชำสัมพันธ์ 2 จุด และสนับสนุนวัสดุกำรเกษตร 1 จุด ครบตำมเป้ำหมำย 
3.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

 3.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
3.7.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด และสำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 20 ไร่ และสำธิต

กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 60 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย สำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ กรมพัฒนำที่ดิน
ในกำรปลูกไม้ผล พืชผัก และข้ำว รวม 19 ไร่ ร้อยละ 86.36 ของเป้ำหมำย 22 ไร่ ส่วนโครงกำรท่องเที่ยว
เกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.72 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 73.10 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม

เกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
3.8.2) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.03 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย 
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 3.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
3.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย           

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 4 กลุ่ม จัดท ำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็น
ต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 2 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60 รำย 
ส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำศูนย์ฯ 1 ไร่
ปรับปรุงโรงเรือนและขยำยพันธุ์ในโรงเรือนเพำะช ำ 1 โรงเรือน และจ้ำงเหมำแรงงำน 2 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย  

3.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.42 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 86.16 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    3.10.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

    3.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 82.69 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 3.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำ 

ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
3.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 90.19 ของงบประมำณที่จัดสรร 
  

 4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์         

กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรพัฒนำ
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชด ำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริกำร
พัฒนำแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยำยผลกำรด ำเนินงำน
เพ่ือส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตรและอำชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี 
พ่ึงตนเองได้ พัฒนำเกษตรกรและคุณภำพชีวิต ของเกษตรกรให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับ
ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสนับสนุนพัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรใน      
2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อ ำเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 407,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำเป็น 
9 พ้ืนที่ 106 หมู่บ้ำน 10,154 หลังคำเรือน ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

  ผลการด าเนินงาน 
4.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 4.1.1) อ ำนวยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมงำนบูรณำกำรประสำนงำนในพ้ืนที่ 9 ครั้ง 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ ประจ ำปี 1 ครั้ง กำรพัฒนำระบบส่งน้ ำพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสำน 
ณ บ้ำนคลองหมำกนัด หมู่ 11 ต ำบลบ้ำนแก้ง อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย 
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และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฯ ด ำเนินกำรแล้ว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของเป้ำหมำย  
9 ครั้ง 

 4.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
4.2) กรมการข้าว  

 4.2.1) สนับสนุนปัจจัยกำรปลูกพืชหลังนำ 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ถ่ำยทอด
ควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว 362 รำย คิดเป็นร้อยละ 67.04 ของเป้ำหมำย 540 รำย ติดตำม แนะน ำ และ
ขยำยผล 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง และถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว           
โดยลดอัตรำเมล็ดพันธุ์ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง 

 4.2.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำว 175 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
 4.2.3) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท คิดเป็น        

ร้อยละ 31.45 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.3) กรมประมง  

 4.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 2,900,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 58.00 ของเป้ำหมำย 
5,000,000 ตัว 

 4.3.2) ฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ประมงโรงเรียน 8 แห่ง 
ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมแนะน ำเกษตรกร 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.00  ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 

 4.3.3) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 50 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
และท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 4.3.4) จัดสรรงบประมำณ 0.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.35 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 62.10 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.4) กรมปศุสัตว์ 
 4.4.1) สนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ 50 รำย และส่งเสริมสัตว์ปีก สู่เกษตรกร 20 รำย  

และฝึกอบรมเกษตรกร 70 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
 4.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น      

ร้อยละ 75.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.5) กรมชลประทาน 

 4.5.1) อำคำรอัดน้ ำคลองยุทธศำสตร์บ้ำนห้วยชัน 3 แห่ง ต ำบลโคกไม้งำม อ ำเภอ
วัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว 1 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 96.00 ของโครงกำร    

 4.5.2) จัดสรรงบประมำณตำมแผน 7.00 ล้ำนบำท จัดสรรจริง 4.59 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว 4.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.77 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  4.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 4.6.1) สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 100 ไร่ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 250 ไร่ 

และกำรท ำและใช้น้ ำหมักชีวภำพ 350 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำ
ที่ดินในโครงกำร 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 4.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.63 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.61 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 96.80 ของงบประมำณที่จัดสรร 
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4.7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 4.7.1) อบรมสัมมนำเกษตรกรเป้ำหมำย 130 รำย รวม 5 หลักสูตร โดยอบรม 

หลักสูตรส่งเสริมกำรขยำยพันธุ์มันส ำปะหลัง (พันธุ์ระยอง) เพ่ือลดต้นทุนให้เกษตรกร 25 รำย หลักสูตร              
กำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในเขตปฏิรูปที่ดิน 15 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์         
ในเขตปฏิรูป และหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน หลักสูตรละ 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย          
ส่วนหลักสูตรกำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพร ด ำเนินกำรได้ 32 รำย คิดเป็นร้อยละ 106.67 ของเป้ำหมำย 
30 รำย 

 4.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.59 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.15 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 25.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 4.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 120 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง         

รวม 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
 4.8.2) เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย 

4.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 4.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

กำรแปรรูป และพัฒนำผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย  
 4.9.2) จัดท ำแปลงเรียนรู้ต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ 

80 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย และกำรติดตำมประเมินผล 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 4.9.3) จัดสรรงบประมำณ 0.75 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.74 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 98.67 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   4.10.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์  

15 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 20 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 5 ครั้ง 
เกษตรกร 150 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

    4.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 ล้ำนบำท คิดเป็น     
ร้อยละ 78.02 ของงบประมำณที่จัดสรร 

ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่โครงกำรสนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ โครงกำรส่งเสริมสัตว์ปีก      

สู่เกษตรกร และโครงกำรด้ำนชลประทำน ภำยใต้โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัด
สระแก้ว - ปรำจีนบุรี ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 พฤษภำคม 2561 สรุปได้ ดังนี้  

1) โครงกำรสนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 50 รำย โดยเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรฝึกอบรมควำมรู้        
เรื่องกำรเลี้ยงโค กระบือ กำรดูแลสุขภำพสัตว์ และได้รับก้อนแร่ธำตุสำหรับโค กระบือ จ ำนวนคนละ 1 ก้อน  

2) โครงกำรส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ด ำเนินกำรโดยศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์
สระแก้ว มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 20 รำย โดยเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรฝึกอบรม
ควำมรู้เรื่องเลี้ยงไก่ไข่ และได้รับพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมไข่ จ ำนวนคนละ 5 ตัว 
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3) โครงกำรด้ำนชลประทำน ด ำเนินกำรโดยโครงกำรชลประทำนสระแก้ว มีกำรปรับปรุง
คลองยุทธศำสตร์อ่ำงเก็บน้ ำห้วยชัน แห่งที่ 1 ต ำบลช่องกุ่ม อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว โดยกำรขุด
สระพ้ืนที่ประมำณ 8 ไร่ เพื่อเก็บกักน้ ำ พร้อมอำคำรรับน้ ำลงสระ และอำคำรระบำยน้ ำล้น ซึ่งเมื่อโครงกำร
แล้วเสร็จสำมำรถเก็บกักน้ ำได้ 21,680 ลูกบำศก์เมตรต่อปี ใช้ได้ในพ้ืนที่เพำะปลูก 70 ไร่ 200 ครัวเรือน 

  4) ประเด็นที่พบ  
4.1) โครงกำรชลประทำนสระแก้ว ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้จัดกำรโครงกำร

ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำง ๆ เพ่ิงได้รับกำรจัดสรรในปี พ.ศ. 2560 ในส่วน
ครุภัณฑ์ พัสดุ และยำนพำหนะ ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรจึงเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

4.2) กำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของเกษตรกร เช่น ก้อนเกลือแร่ที่ให้เพียงคนละ 1 ก้อน ไม่เพียงพอที่เกษตรกรจะใช้ได้ทั้งปี และกำรสนับสนุน
พันธุ์ไก่ไข่ก็ให้เพียงพันธุ์ไก่ ไม่มีกำรให้อำหำรไก่ส ำหรับให้เกษตรกรไปใช้เลี้ยงไก่ 

 

 5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษำและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดี            
ที่เหมำะสม ให้แก่เกษตรกรและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ พัฒนำกำรผลิตไม้ผลชนิดต่ำง ๆ ในรูปแบบเกษตรดี
ที่เหมำะสมที่มีคุณภำพมำตรฐำนที่ดีเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิตเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้กับ
ประชำชนในพ้ืนที่ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ ด้วยกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร 
ขยำยผลกำรด ำเนินงำนสู่ชุมชนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำ      
ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ้มกันในอำชีพกำรเกษตรและ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพธรรมชำติต่ำง ๆ และเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ 
มุ่งบูรณำกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีเป้ำหมำย
พ้ืนที่ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ      
8 หมู่บ้ำน จ ำนวน 25,250 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
5.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 5.1.1) ประสำน ติดตำม สนับสนุนกิจกรรม (อ ำนวยกำร) 3 ครั้ง สนับสนุนค่ำไฟฟ้ำ 
3 เดือน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และค่ำวัสดุอุปกรณ์ 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 5.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.2) กรมประมง  
 5.2.1) จัดท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
 5.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 50.22 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.3) กรมปศุสัตว์ 

 5.3.1) สำธิตกำรเลี้ยงสุกร 10 ตัว และกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว ครบตำมเป้ำหมำย 
 5.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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5.4) กรมวิชาการเกษตร  
 5.4.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 109 ไร่ และฝึกอบรม

เกษตรกร 300 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 5.4.2) ติดตำมรำยงำนผล 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 
 5.4.3) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.83 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 68.79 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.5) กรมพัฒนาที่ดิน 

 5.5.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ และกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 100 ไร่ 
ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 
50 ไร่ 

 5.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
5.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 5.6.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 30 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 5.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.008 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
5.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 5.7.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 
กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติกำรเลี้ยงชันโรง 100 รัง 
และกำรผลิตไม้ผล 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

 5.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.33 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.26 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 79.68 ของงบประมำณที่จัดสรร 

5.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 5.8.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง         

คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 5.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 83.52 ของงบประมำณที่จัดสรร 

ผลการติดตาม  
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี 

โดยสัมภำษณ์เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์ จ ำนวน 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอมะขำม 
และต ำบลแสลง อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2561 

1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์พัฒนำไม้ผลฯ โดยเกษตรกร
ทั้งหมดที่เข้ำมำภำยในศูนย์ ฯ เพื่อฝึกอบรมอำชีพ รองลงมำร้อยละ 75.00 เพื่อเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุด
เรียนรู้/แปลงสำธิต ร้อยละ 37.50 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 25.00 เพ่ือเข้ำรับสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 12.50 เพ่ือรับเสด็จ และร่วมพัฒนำศูนย์ ฯ  

2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนำไม้ผลฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 62.50 อบรมเรื่องกำรแปรรูปอำหำร เช่น กำรท ำน้ ำพริกเผำล ำไย กำรท ำน้ ำตำลจำกผลไม้ รองลงมำ
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ร้อยละ 50.00 อบรมด้ำนพืช เรื่องกำรบ ำรุงรักษำไม้ผล กำรบริกำรจัดกำรสวนไม้ผล มังคุด ทุเรียน      
ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 เข้ำรับกำรอบรมเรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ  

3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกอบรม/ศึกษำดูงำน ด้ำนต่ำง ๆ แล้ว ยังได้รับ        
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์ทุเรียน เงำะ กระท้อน พันธุ์ปลำ ถังหมัก อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 
ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 75.00 มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม         
มีคุณภำพดี ส่วนช่วงเวลำที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75.00 คิดว่ำ
ช่วงเวลำที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอยู่ในช่วงที่เหมำะสม ส่วนเกษตรกรร้อยละ 25.00 คิดว่ำ
ช่วงเวลำที่ได้รับไม่เหมำะสม เนื่องจำกไม่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน        
ที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต กำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน และกำรได้รับสนับสนุน ปัจจัยกำรผลิต   
จ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

4.1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 62.50 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 
รองลงมำ ร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 12.50 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

4.2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 57.14 มีควำม
พึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 42.86 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  

4.3) ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจระดับ
มำกที่สุด  

4.4) ด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจระดับ
มำกที่สุด  

5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน ที่ศูนย์พัฒนำไม้ผล
ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 53.85 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับมำกที่สุด 
รองลงมำร้อยละ 38.46 มีควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 7.69 มีควำมเข้ำใจระดับมำก 

6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ ด้ำนพืช ร้อยละ 75.00 น ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 25.00 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง  

7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75.00 ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอด
ให้ผู้อ่ืนต่อ เรื่อง กำรปลูกพืช กำรตัดแต่งกิ่ง ระยะเวลำกำรออกดอกของผลไม้ กำรปรับปรุงดิน กำรดูแลสัตว์ 
และกำรแปรรูปผลไม้ ส่วนอีกร้อยละ 25.00 ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้ผู้ อ่ืนต่อ และเมื่อส ำรวจ    
ควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื ่องกำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรม ศึกษำ ดูงำน ที ่ศูนย์เรียนรู้/แปลงสำธิต         
ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 87.50 มีกำรปรับเปลี่ยน 
ได้แก่ ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภำพมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 66.70 ปรับเปลี่ยน 
มำรวมกลุ่มกันจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ร้อยละ 50.00 ปรับเปลี่ยนโดยลดกำรใช้สำรเคมี และร้อยละ 
16.70 มีกำรปรับเปลี่ยน เรื่องกำรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นกำรเกษตรแบบผสมผสำน กำรลดต้นทุนกำรผลิต 
และกำรดูแลสวนผลไม้ เป็นต้น  

8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 87.50 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 37.50 เกษตรกรมีรำยได้
เพ่ิมข้ึนจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน และเกษตรกรร้อยละ 16.13 ได้รับควำมรู้เรื่องอำชีพเสริม มีรำยได้จำกกำรท ำอำชีพเสริม 
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 6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ ส่งเสริม พัฒนำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริไปยังประชำชน ให้สำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในไร่นำของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพำตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของศูนย์บริกำรตำมแนวพระรำชด ำริให้มีประสิทธิภำพ ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
6.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 6.1.1) ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูล และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 18 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ      
และคณะท ำงำนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 6 ครั้ง 

 6.1.2) ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนและกำรจัดงำนในโอกำสต่ำง ๆ และจัดท ำ
รำยงำนประจ ำเดือน/รำยงำนประจ ำปี 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 6.1.3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็น     
ร้อยละ 51.12 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.2) กรมการข้าว  
 6.2.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

50 รำย และติดตำมแนะน ำขยำยผล 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง  
 6.2.2) จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 8 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
 6.2.3) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 46.53 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.3) กรมประมง  

 6.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 3,200,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 64.00 ของเป้ำหมำย
5,000,000 ตัว  

 6.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 0.26 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 50.64 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.4) กรมปศุสัตว์ 
 6.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงเป็ด/ไก่ 54 ตัว คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเป้ำหมำย  

50 ตัว และผลิตลูกเป็ด/ไก่ 540 ตัว คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเป้ำหมำย 500 ตัว  
 6.4.2) ฝึกอบรมเกษตรกร และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 54 รำย คิดเป็นร้อยละ 

108.00 ของเป้ำหมำย 50 รำย 
 6.4.3) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.07 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย 
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6.5) กรมวิชาการเกษตร  
 6.5.1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 48 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และฝึกอบรม 

125 รำย คิดเป็นร้อยละ 104.17 ของเป้ำหมำย 120 รำย 
 6.5.2) กำรติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 
 6.5.3) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.38 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 76.50 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.6) กรมชลประทาน 

 6.6.1) ขุดสระโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผลของศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
ปลวกแดง ตำมพระรำชด ำริ ต ำบลแม่น้ ำคู้ อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด ำเนินกำรได้ ตำมเป้ำหมำย  
และขุดลอกสระเก็บน้ ำศูนย์บริกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ ต ำบลแม่น้ ำคู้  อ ำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 1 โครงกำร 

 6.6.2) จัดสรรงบประมำณ 4.97 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.69 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 74.16 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
 6.7.1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 2,000 ไร่ สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่  

กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 100 ไร่ และกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
 6.7.2) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำรฯ และดูแลรักษำพ้ืนที่

ด ำเนินกำรได้ 1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย 
 6.7.3) จัดสรรงบประมำณ 1.47 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.45 ล้ำนบำท คิดเป็น       

ร้อยละ 98.61 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 6.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย และติดตำมเกษตรกร 1 ครั้ง 
เกษตรกร 100 รำย ครบเป้ำหมำย  

 6.8.2) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 คิดเป็น          
ร้อยละ 85.71  

6.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 6.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย       

จ้ำงเหมำแรงำน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย กำรปรับปรุงจุดเรียนรู้ภำยในศูนย์ฯ 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 
ของเป้ำหมำย 5 จุด ส่วนกำรจัดท ำแปลงส่งเสริมกำรเกษตรแก่เกษตรกร 100 รำย และดูแลแปลง
แม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ 80 ไร่ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน  

 6.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.76 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.48 ล้ำนบำท คิดเป็น  
ร้อยละ 62.35 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 6.10.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์        

3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 6.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท      
คิดเป็นร้อยละ 76.68 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมในพื้นที่โครงกำรขุดสระน้ ำ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในพื้นที่ขยำยผล และ

โครงกำรส่งเสริมสัตว์ปีกสู่ เกษตรกร ภำยใต้โครงกำรภำยใต้ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำม
พระรำชด ำริ จังหวัดระยอง จำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ในวันที่ 
23 พฤษภำคม 2561 สรุปได้ ดังนี้  

1) โครงกำรขุดลอกสระเก็บน้ ำ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผล ด ำเนินกำร      
โดยโครงกำรชลประทำนระยอง มีกำรด ำเนินกำรอยู ่ในพื้นที ่ของศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดง        
ตำมพระรำชด ำริ ซึ่งกำรขุดลอกสระเก็บน้ ำ เป็นกำรขุดลอกสระเดิมที่มีอยู่ในโครงกำรเพ่ือเพ่ิมปริมำณ      
กำรเก็บกักน้ ำไว้ใช้ภำยในศูนย์ ฯ และโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผล เป็นกำรขุดสระเก็บน้ ำ
พร้อมอำคำรรับน้ ำ อำคำรระบำยน้ ำ และซ่อมแซมผิวจรำจรภำยในศูนย์ ฯ โดยปริมำณน้ ำที่สำมำรถ       
เก็บกักได้ประมำณ 57,000 ลูกบำศก์เมตร กับ 58,000 ลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ 

2) โครงกำรส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ด ำเนินกำรโดยศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง 
ซึ่งจำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ 
จังหวัดระยอง โดยสัมภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำยของศูนย์ฯ จ ำนวน 2 อ ำเภอ 
ได้แก่ อ ำเภอบ้ำนค่ำย และอ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีดังนี้ 

2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
ปลวกแดงฯ โดยเกษตรกรทั้งหมดที่เข้ำมำในศูนย์ ฯ เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ รองลงมำร้อยละ 85.70 เพ่ือเข้ำชม
ศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต ร้อยละ 71.40 เพ่ือเข้ำรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 42.90 
เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ตำมล ำดับ 

2.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
ปลวกแดงฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.40 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนปศุสัตว์ รองลงมำร้อยละ 57.10 
อบรมด้ำนพืช ร้อยละ 42.90 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนประมง ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.30      
เข้ำรับกำรอบรมเรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำบัญชีฟำร์ม และกำรตลำด 

2.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนต่ำง ๆ แล้ว ยังได้รับ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ พันธุ์ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ อำหำรไก่ ภำชนะใส่อำหำร ใส่น้ ำ และตำข่ำย 
เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดมีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม และ    
มีคุณภำพ 

2.4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรศึกษำ
ดูงำนที่จุดเรียนรู้ /แปลงสำธิต ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน และด้ำนกำรได้รับสนับสนุน          
ปัจจัยกำรผลิต จ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

 2.4.1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรทั้งหมด มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด  
 2.4.2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 71.43 

มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 28.57 มีควำมพึงพอใจระดับมำก 
 2.4.3) ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ 75.00         

มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  
 2.4.4) ด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจ

ระดับมำกท่ีสุด  
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2.5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน ที่ศูนย์บริกำร
กำรพัฒนำปลวกแดงฯ ด้ำนพืช ด้ำนปศุสัตว์ และด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 93.75 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 6.25 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำก  

2.6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ด้ำนพืช ด้ำนปศุสัตว์ และ       
ด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 73.33 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด รองลงมำ         
ร้อยละ 20.00 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก และร้อยละ 6.67 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับปำนกลำง จ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้  

 2.6.1) ด้ำนพืช และด้ำนปศุสัตว์ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำกที่สุด  

 2.6.2) ด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับ
มำกที่สุด และร้อยละ 25.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  

2.7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอด       
ให้ผู ้อื่นต่อ เรื ่อง กำรเลี ้ยงไก่โดยลดต้นทุนจำกภำยนอกฟำร์ม กำรท ำเกษตรผสมผสำน และกำรท ำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
ที่ศูนย์เรียนรู้/แปลงสำธิต ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกร
ทั้งหมดได้น ำควำมรู้ไปปรับเปลี่ยน โดยให้ควำมส ำคัญ กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภำพมำกขึ้น 
ร้อยละ 71.40 รองลงมำร้อยละ 42.90 มีกำรปรับเปลี่ยน เรื่องกำรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นกำรเกษตร      
แบบผสมผสำน ท ำเกษตรแบบยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 28.60 ปรับเปลี่ยนมำรวมกลุ่มกัน
จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ปรับเปลี่ยนโดยลดกำรใช้สำรเคมี และร้อยละ 14.30 ปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตร
เป็นเกษตรอินทรีย์  

2.8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 71.40 เกษตรกรมีรำยได้
เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพ่ิมขึ้น       
มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน และเกษตรกรร้อยละ 14.30 มีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนจำกกำรเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำเกษตร 

 

 7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 

กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่พระรำชทำนให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย 
จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำร อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริที่ขำดแคลน และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจำกศูนย์ ศึกษำวิจัยเทคโนโลยีด้ำนปศุสัตว์ 
และกำรเกษตรผสมผสำนที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และเป็นศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำน 
เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรและผู้สนใจน ำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พ้ืนที่เป้ำหมำยให้มีกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่โครงกำรเป็นที่ดินในพระปรมำภิไธย จ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่     
3 งำน 57 ตำรำงวำ และที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม ป่ำโคกดงน้อย เนื้อที่ประมำณ 700 ไร่
พ้ืนที่ส่งเสริมในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พ้ืนที่รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ 
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พ้ืนที่พัฒนำเพ่ือควำมม่ันคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พ้ืนที่อ ำเภอต่ำง ๆ ของ
จังหวัดเลย พ้ืนที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ  

ประชำกรเป้ำหมำย ได้แก่ โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ           
มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชนผู้ด้อยโอกำส เกิดควำมม่ันคงด้ำนอำหำรระดับครัวเรือน       
ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอำหำรโปรตีนบริโภคอย่ำงเพียงพอ ไม่น้อยกว่ำ 70 โรงเรียน 

  ผลการด าเนินงาน 
7.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 7.1.1) ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรก ำกับ และรำยงำนผล ประสำน อ ำนวยกำร และ
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ 12 ครั้ง จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 ครั้ง กำรประชำสัมพันธ์ 
1 ครั้ง กำรประชุมคณะกรรมกำร 1 ครั้ง และคณะท ำงำนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 7.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 10.82 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

7.2) กรมประมง 
 7.2.1) ฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ติดตำมและแนะน ำเกษตรกร 

7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำได้ 500,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเป้ำหมำย 1,000,000 ตัว ส่วนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 40 รำย 
จัดตั้งจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

 7.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท คิดเป็น  
ร้อยละ 52.26 ของงบประมำณที่จัดสรร 

7.3) กรมปศุสัตว์ 
 7.3.1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ จ ำแนกเป็น สัตว์ปีก 400 ตัว สุกร 8 ตัว แพะ - แกะ 

19 ตัว รวมทั้งบ ำรุงรักษำแปลงหญ้ำพืชอำหำรสัตว์ 10 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรผลิตลูกสัตว์ปีก 
6,100 ตัว คิดเป็นร้อยละ 76.25 ของเป้ำหมำย 8,000 ตัว และผลิตลูกสุกร 99 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
82.50 ของเป้ำหมำย 120 ตัว   

 7.3.2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกร 355 รำย โดยส่งเสริมสัตว์ปีก       
สู่เกษตรกร 228 รำย คิดเป็นร้อยละ 114.00 รวม 2,435 ตัว หรือร้อยละ 162.01 สุกร 60 รำย  
คิดเป็นร้อยละ 300.00 ของเป้ำหมำย 20 รำย รวม 74 ตัว คิดเป็นร้อยละ 370.00 ของเป้ำหมำย          
20 ตัว นอกจำกนี้ ได้ฝึกอบรมนักเรียน 11 โรงเรียน (ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียนแล้ว 2 แห่ง) พัฒนำ         
องค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 20 รำย  

 7.3.3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 1 แห่ง กองทุนอำหำรสัตว์ 2 กองทุน และ      
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 2 กองทุน ครบตำมเป้ำหมำย 

 7.3.4) จัดสรรงบประมำณ 1.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.12 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

7.4) กรมวิชาการเกษตร  
 7.4.1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย ติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง  



48 

 

 7.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.17 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 66.77 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

7.5) กรมหม่อนไหม 
 7.5.1) ดูแลรักษำแปลงหม่อนในฐำนเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน และสนับสนุนวัสดุ

กำรเกษตร 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
 7.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

7.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 7.6.1) สำธิตกำรท ำและใช้น้ ำหมักชีวภำพ 300 ไร่ และท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน

ฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
 7.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

7.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 7.7.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 200 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 

เกษตรกร 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 7.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

7.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 7.8.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรจัดกำรศัตรูพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

50 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  10 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิต 
ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้ำน 100 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร 50 รำย 
และส่งเสริมกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 7.8.2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ จ ำแนกเป็น แปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่ 
ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนแปลงไม้ผล 8 ไร่ และแปลงไม้ผลและผักพ้ืนบ้ำน 3 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 7.8.3) จัดสรรงบประมำณ 0.62 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.48 ล้ำนบำท คิดเป็น         
ร้อยละ 76.85 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

7.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 7.9.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื ่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์      

3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 
เกษตรกร 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 7.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น    
ร้อยละ 81.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

  2.4.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยผลกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ และมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน         
ให้มีศักยภำพในกำรจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย          
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ได้รับกำรอบรมและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรั ชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง จำกศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 139 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 115.83 

ของเป้ำหมำย 120 ศูนย์ สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 15,501 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.98  
ของเป้ำหมำย 15,200 รำย  

 2) จัดสรรงบประมำณ 61.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 54.06  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 88.53  
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 ผลการติดตาม 
 จำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปรำชญ์ชำวบ้ำน  และ

เกษตรกรที่ เข้ำรับกำรอบรม ปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย มีประเด็นที่พบ         
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

 1) ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนมีอุปสรรคในกำรคัดเลือกเกษตรกรรำยใหม่ เพ่ือเข้ำร่วมอบรม เนื่องจำก
โครงกำรได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ท ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรมไปแล้ว ซึ่งในระเบียบ
ระบุว่ำต้องไม่เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนมำก่อน 

 2) ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนที่ก่อตั้งใหม่ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำงและปรับปรุงสถำนที่อบรม 
เนื่องจำกโครงกำรไม่ได้มีกำรสนับสนุนงบประมำณในส่วนดังกล่ำว 

 3) เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม มีควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือน ำไปเป็นจุด
ตั้งต้นในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ 

 4) ข้อเสนอแนะ 
 4.1) ควรเปิดโอกำสให้เกษตรกรที ่ผ ่ำนกำรอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมซ้ ำได้        

แต่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่ เข้ำรับกำรอบรมมำแล้วระยะหนึ่ง และได้น ำควำมรู้     
จำกกำรฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติจริง มำเข้ำอบรมกับศูนย์ปรำชญ์อีกครั้งเพื่อเป็นกำรต่อยอดควำมรู้        
ทั้งจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งใหม่ และแห่งเดิม ที่มีหลักสูตรไม่ซ้ ำกับกำรอบรมครั้งก่อน 

 4.2) ควรมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่ผ่ำน        
กำรอบรม เพ่ือน ำไปเป็นจุดตั้งต้นในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และควรระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ตั้งงบประมำณ เพ่ือไม่ให้มีปัญหำในกำรตรวจสอบของส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 

2.4.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร         

กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
วิชำกำร หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลในกำรให้บริกำร
และแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี จัดคลินิก 308 ครั้งต่อปี 
(4 ครั้งต่อจังหวัด) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง          

มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำรในคลินิกต่ำง ๆ จ ำนวน 31,822 รำย คิดเป็นร้อยละ 68.88 ของเป้ำหมำย 
46,200 รำย รำยละเอียดดังนี้ 

  1.1.1) คลินิกข้ำว มีเกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 11,088 รำย คิดเป็นร้อยละ 69.30 
ของเป้ำหมำย 16,000 รำย ทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 

  1.1.2) คลินิกประมง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 113 ครั้ง หรือร้อยละ 36.69   
ของเป้ำหมำย 308 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 6,090 รำย คิดเป็นร้อยละ 63.27 ของเป้ำหมำย 
9,625 รำย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ และมีเกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
700 รำย คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของเป้ำหมำย 1,260 รำย    

  1.1.3) คลินิกปศุสัตว์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียน
เข้ำรับบริกำร 17,479 รำย คิดเป็นร้อยละ 82.06 ของเป้ำหมำย 21,300 รำย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกร 
ใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ  

  1.1.4) คลินิกพืช จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.56 
ของเป้ำหมำย 308 ครั้ง มีเกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 8,741 รำย คิดเป็นร้อยละ 41.62 ของเป้ำหมำย 
21,000 รำย จ ำแนกเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 8,610 รำย และเป็นเกษตรกรใช้บริกำรต่อเนื่อง 
131 รำย    

  1.1.5) คลินิกดิน บริกำรวิเครำะห์ดินและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน น้ ำ พืช 86,447 
ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 114.92 ของเป้ำหมำย 75,222 ตัวอย่ำง ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ดิน           
ในห้องปฏิบัติกำร 36,652 ตัวอย่ำง วิเครำะห์ดินผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้งกุลำด ำ 848 ตัวอย่ำง และออกหน่วย
วิเครำะห์ดินเคลื่อนที่ 48,947 ตัวอย่ำง   

  1.1.6) คลินิกกฏหมำย จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 153 ครั้ง คิดเป็น              
ร้อยละ 53.13 ของเป้ำหมำย 288 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร จ ำนวน 7,064 รำย          
คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของเป้ำหมำย 7,200 รำย เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 11,381 รำย และ
บริกำรต่อเนื่อง 53 รำย  

  1.1.7) คลินิกบัญชี จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 665 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.60 
ของเป้ำหมำย 916 ครั้ง เกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 41,047 เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จทั้งหมด      

  1.1.8) คลินิกสหกรณ์ มีเป้ำหมำยจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 201 ครั้ง        
คิดเป็นร้อยละ 64.42 ของงบประมำณ 312 ครั้ง เกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 18,559 คิดเป็น
ร้อยละ 107.97 ของเป้ำหมำย 19,604 รำย เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 18,559 รำย           

1.1.9) คลินิกชลประทำน จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 12 ครั้ง คิดเป็น    
ร้อยละ 3.90 ของเป้ำหมำย 308 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 39,330 รำย โดยทั้งหมด        
เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ  

 1.2) จัดสรรงบประมำณ 123.93 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 66.26 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 53.47 ของงบประมำณที่จัดสรร  
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  2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (Follow Up) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ปี 2560 ระหว่ำงวันที่ 8 - 12 มกรำคม 2561 จ ำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล ำพูน ล ำปำง และตำก 
โดยเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่ำง สรุปผลได้ดังนี ้(รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

 (1) ข้อมูลทั่วไป เกษตรกรผู้เข้ำชมงำนคลินิกเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.80 เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 26.20 เป็นเพศชำย (และมีอำยุ 51-60 ปี มำกที่สุดร้อยละ 35.90 รองลงมำมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี 
ร้อยละ 31.00 และมีอำยุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 25.50) เกษตรกรศึกษำในระดับประถมศึกษำมำกที่สุด 
ร้อยละ 63.40 รองลงมำได้แก่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 29.00 และระดับปริญญำตรี ร้อยละ 4.60 
ตำมล ำดับ ส ำหรับอำชีพหลัก เฉลี่ยร้อยละ 68.30 เกษตรกรท ำนำ/ท ำไร่ รองลงมำ ค้ำขำย/รับจ้ำง         
ร้อยละ 26.90 นอกจำกนี้รับรำชกำร ร้อยละ 3.40 และปลูกผัก/ไม้ผล ร้อยละ 1.40 ตำมล ำดับ เกษตรกร       
มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ร้อยละ 83.40 โดยมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรเฉลี่ย 17.68 ไร่ และร้อยละ 16.60            
ไม่มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร  

 (2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
(2.1) คลินิกหลักที่ให้บริกำร ทั้ง 9 คลินิก เกษตรกรร้อยละ 70.29 ได้เข้ำชมงำน             

ร้อยละ 27.50 ได้รับแจกเอกสำร/ปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 2.21 ได้น ำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่              
เพ่ือรับค ำแนะน ำ ตำมล ำดับ 

(2.2) คลินิกเสริมที่ให้บริกำร ทั้งจำกหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ และบริษัทเอกชน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ส ำนักงำน 
เหล่ำกำชำดจังหวัด ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด บริษัทเบทำโกร บริษัทสยำมคูโบต้ำ เป็นต้น เกษตรกร     
ร้อยละ 59.34 ได้เข้ำชมงำน ร้อยละ 10.99 ได้รับแจกเอกสำร/ปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 29.67           
ได้น ำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับค ำแนะน ำ ตำมล ำดับ 

 (3) กำรน ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้ประโยชน์  
(3.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 83.34 ได้น ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต

ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 16.65 ไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำง เข้ำชมงำน
เพียงอย่ำงเดียว และไม่มีเงินทุน 

(3.2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 75.00 ได้น ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต 
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 25.00 ไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำงเป็นควำมรู้เดิม 
ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น 

 (4) ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้ประโยชน์ ในกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรเกษตร 

(4.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 59.44 น ำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร 
โดยได้รับประโยชน์ และสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 77.38 และร้อยละ 19.63 ตำมล ำดับ 
เข้ำใจถึงกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่ำงถูกวิธี ท ำให้ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตพืช สัตว์ น ำผลผลิตมำบริโภค
เพ่ือลดรำยจ่ำยในครัวเรือน บำงส่วนร้อยละ 2.99 เกิดปัญหำอ่ืน ๆ เช่น พันธุ์พืชที่ได้รับตำย หรือไม่เจริญเติบโต
เท่ำท่ีควร เป็นต้น 

(4.2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 18.00 น ำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร 
ท ำให้ปัญหำลดลงร้อยละ 37.04 และร้อยละ 62.96 ส่งผลอ่ืน ๆ เช่น กำรเข้ำรับบริกำรวัดควำมดัน และ
ปรึกษำปัญหำด้ำนสุขภำพ วัดสำยตำ จำกเหล่ำกำชำดจังหวัด ท ำให้เกษตรกรได้ทรำบผลตรวจวัดควำมดัน 
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และได้รับกำรสนับสนุนแว่นสำยตำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรขำยสินค้ำธงฟ้ำรำคำถูกจำกส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
และบริษัทเบทำโกรที่น ำสินค้ำมำจ ำหน่ำย เช่น ไส้กรอก น้ ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้ำโอทอปของจังหวัด   

 (5) ควำมคิดเห็นของเกษตรกร 
เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมำก เฉลี่ย

ร้อยละ 73.82 โดยให้ควำมคิดเห็นว่ำ สถำนที่จัดงำน บรรยำกำศกำรจัดงำน ระยะเวลำกำรจัดงำน ควำมรวดเร็ว 
ในกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งควำมกระตือรือร้นและกำรเอำใจใส่ของเจ้ำหน้ำที่ 
และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดงำนมีควำมเหมำะสม รองลงมำร้อยละ 25.16 มีควำมพึงพอใจในระดับ
ปำนกลำง และร้อยละ 1.02 มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย ส ำหรับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำรและ
กำรส่งเสริมอำชีพ เกษตรกรร้อยละ 80.33 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก รองลงมำร้อยละ 18.54           
มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 0.14 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย ตำมล ำดับ 

 (6) ประเด็นทีพ่บและข้อเสนอแนะ 
(6.1) กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ ก่อนกำรจัดงำน 

อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์  
(6.2) มีเกษตรกรเข้ำมำชมงำนและเข้ำรับบริกำรคลินิกเป็นจ ำนวนมำก และจ ำนวนปัจจัย

กำรผลิตที่น ำมำไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร ท ำให้แจกจ่ำยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น  ควรจัดเตรียมปัจจัยกำรผลิต       
ให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงำนและทั่วถึง โดยวำงแผนก ำหนดแจกเป็นช่วงเวลำ เป็นต้น 

 ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (Follow Up) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ปี 2560 จ ำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครปฐม ลพบุรี สระแก้ว นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ 
หนองบัวล ำภู กระบี่ พังงำ และตรัง โดยเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่ำง สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้ว
ในไตรมำสที่ 2) 

 (1) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
(1.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร โดยได้รับ

ประโยชน์สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร และเข้ำใจถึงกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่ำงถูกวิธี ท ำให้        
ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตพืช สัตว์ น ำผลผลิตมำบริโภคเพ่ือลดรำยจ่ำยในครัวเรือน  

(1.2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร ท ำให้
ปัญหำลดลง และส่งผลอ่ืน ๆ เช่น กำรเข้ำรับบริกำรวัดควำมดัน ปรึกษำปัญหำด้ำนสุขภำพ วัดสำยตำ     
จำกเหล่ำกำชำดจังหวัด ท ำให้เกษตรกรได้ทรำบผลตรวจวัดควำมดัน และได้รับกำรสนับสนุนแว่นสำยตำ 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรขำยสินค้ำธงฟ้ำรำคำถูกจำกส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด และบริษัทเบทำโกรที่น ำสินค้ำ      
มำจ ำหน่ำย เช่น ไส้กรอก น้ ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้ำโอทอปของจังหวัด   

 (2) ประเด็นทีพ่บและข้อเสนอแนะ 
(2.1) กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ ก่อนกำรจัดงำน 

อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ และควรขยำยระยะเวลำกำรจัดงำนมำกกว่ำ 1 วัน 
(2.2) มีเกษตรกรเข้ำมำชมงำน และเข้ำรับบริกำรคลินิกเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้

กำรลงทะเบียนเข้ำงำนมีควำมล่ำช้ำ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์จุดลงทะเบียนเพ่ือควำมสะดวกต่อผู้รับบริกำร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

(2.3) หลำยจังหวัดมีผู้เข้ำรับบริกำรคลินิกเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ปัจจัยกำรผลิตที่น ำมำ
ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร และแจกจ่ำยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรจัดเตรียมปัจจัยกำรผลิตให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงำน
และทั่วถึง โดยวำงแผนก ำหนดแจกเป็นช่วงเวลำ เป็นต้น 
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(2.4) ควรจัดอบรมอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ เพ่ือส่งเสริมอำชีพให้เกษตรกรในกำรประกอบอำชีพ 
โดยให้ควำมรู้เพิ่มเติม เทคโนโลยีกำรผลิต และนวัตกรรม 

(2.5) ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำม ให้ค ำแนะน ำหลังเข้ำรับบริกำรคลินิกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

2.4.4 ตลาดเกษตรกร 
 1) โครงการตลาดเกษตรกร 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
จ ำหน่ำยผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพปลอดภัยที่ผ่ำนกำรรับรองโดยระบบคุณภำพมำตรฐำนต่ำง  ๆ 
เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จ ำหน่ำยเอง เปิดโอกำสและขยำยตลำดของผลผลิตที่เป็น
ลักษณะของท้องถิ่น และให้ภำคเอกชนในจังหวัดมีโอกำสให้ควำมร่วมมือในลักษณะ Corporate Social 
Responsibility (CSR) โดยมีเป้ำหมำย 77 จังหวัด ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558            

ผลการด าเนินงาน 
  1.1) พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย โดยจัดหลักสูตร

กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแนวคิดกำรพัฒนำตลำดเกษตรกรเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตร        
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้จัดกำรตลำดมืออำชีพเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด์ 4.0 และหลักสูตรกำรพัฒนำ
เครือข่ำยตลำดเกษตรกรเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด์ 4.0 

 1.2) พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเกษตรกร 1,175 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.73          
ของเป้ำหมำย 1,155 รำย โดยเป็นกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต แปรรูป ให้สอดคล้องกับกำรตลำด 
เช่น กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต แปรรูป ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.3) พัฒนำตลำดเกษตรกร 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.32 ของเป้ำหมำย 77 แห่ง 
โดยเกษตรกรได้น ำควำมรู้ที่ได้มำเพ่ือพัฒนำสินค้ำและตลำดให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค  

1.4) สร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกร 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.31  
ของเป้ำหมำย 49 แห่ง  

1.5) ประชำสัมพันธ์ตลำดเกษตรกร เป้ำหมำย 1 ครั้ง มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำส 4 
เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2561 โดยงบประมำณจะโอนมำในไตรมำส 3 

1.6) จัดสรรงบประมำณ 10.93 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10.24 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 93.73 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่
นิคมสหกรณ์ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สหกรณ์จัดตั้งตลำด
เกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนอ่ืน ๆ ร่วมกับเกษตรกร      
ที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ ให้สหกรณ์สำมำรถบริหำรกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย  
ผ่ำนตลำดเกษตรกรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และส่งเสริมให้สมำชิกในสหกรณ์ทั้งกลุ่มเกษตรกร        
กลุ่มอำชีพได้รู้ควำมต้องกำรของตลำดเพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ได้คุณภำพและ
มำตรฐำน มีเป้ำหมำย 8 จังหวัด (10 สหกรณ์) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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 ผลการด าเนินงาน 
 2.1) คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยในกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรสมำชิก จ ำนวน 10 แห่ง

ครบตำมเป้ำหมำย สหกรณ์ที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์นิคมทองผำภูมิ จ ำกัด จังหวัดกำญจนบุรี        
สหกรณ์นิคมชัยบำดำล จ ำกัด จังหวัดลพบุรี สหกรณ์นิคมด่ำนซ้ำย จ ำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์นิคม 
บำงสะพำน จ ำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ สหกรณ์นิคม        
ดงมูลสอง จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์นิคมดงเย็น จ ำกัด จังหวัดมุกดำหำร สหกรณ์ดอนตำล จ ำกัด 
จังหวัดมุกดำหำร สหกรณ์นิคมหลังสวน จ ำกัด จังหวัดชุมพร และสหกรณ์นิคมปะทิว จ ำกัด จังหวัดชุมพร 

 2.2) จัดอบรมพัฒนำศักยภำพเกษตรกรสมำชิกด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด 415 รำย          
คิดเป็นร้อยละ 92.22 ของเป้ำหมำย 450 รำย โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
415 รำย คิดเป็นร้อยละ 92.22 ของเป้ำหมำย 450 รำย 

 2.3) จดัสรรงบประมำณ 2.67 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.31 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 86.45 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 

3) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตร

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถำบันเกษตรท ำหน้ำที่กำรตลำด  
ของชุมชน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์ และประมง สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และเพ่ิมช่องทำงเลือก
กำรจ ำหน่ำยผลผลิตกำรเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ของสมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยมีเป้ำหมำย 
6 จังหวัด (6 สหกรณ์) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

   ผลการด าเนินงาน 
   3.1) คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยในกำรสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง เพ่ือขยำยพ้ืนที่

ตลำดเกษตรกรของสหกรณ์ทั้งหมดรวม 7 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด          
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จ ำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์นิคมแคนดง จ ำกัด จังหวัดบุรีรัมย์   
สหกรณ์กำรเกษตรพรหมพิรำม จ ำกดั จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ ำกัด จังหวัดเพชรบุรี 
สหกรณ์กำรเกษตรประมงแม่กลอง จ ำกัด จังหวัดสมุทรสงครำม และสหกรณ์กำรเกษตรเมืองสุรำษฏร์ธำนี จ ำกัด 
จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี โดยสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งก่อสร้ำง ได้แก่ อำคำรเอนกประสงค์ อำคำรรวบรวมผลผลิต 
เครื่องชั่ง ลำนตำก และไซโล ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ำยเงินสมทบร้อยละ 30.00 ของมูลค่ำสิ่งก่อสร้ำงหรือ 
มูลค่ำอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 

 3.2) เกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร 1,290 รำย     
คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของเป้ำหมำย 6,000 รำย โดยเป็นผลกำรด ำเนินงำนจำกสหกรณ์กำรเกษตร       
เมืองสุรำษฎร์ จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรวิสัย จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จ ำกัด  

 3.3) เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำสินค้ำเกษตรมำจ ำหน่ำยในตลำดโดยไม่ผ่ำน  
คนกลำง เป้ำหมำย 12,000 บำทต่อรำยต่อปี อยู่ระหว่ำงจัดเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 3.4) จัดสรรงบประมำณ 41.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 35.31 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 85.82 ของงบประมำณที่จัดสรร  
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2.4.5 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วิธีกำรสหกรณ์ในกำรแก้ไข

ปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตผลกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภำพด้ำนรำคำและ        
เพ่ิมมูลค่ำแก่สินค้ำเกษตรในกำรพัฒนำสหกรณ์ในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์
กำรตลำด โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และศักยภำพเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรรองรับ
กำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
ได้แก่ เขตพัฒนำฯ แม่สอด จังหวัดตำก เขตพัฒนำฯ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนำฯ มุกดำหำร 
จังหวัดมุกดำหำร เขตพัฒนำฯ สะเดำ จังหวัดสงขลำ เขตพัฒนำฯ ตรำด จังหวัดตรำด เขตพัฒนำฯ หนองคำย 
จังหวัดหนองคำย เขตพัฒนำฯ เชียงของ จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ แม่สำย จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ 
เชียงแสน จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ นครพนม จังหวัดนครพนม เขตพัฒนำฯ กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
และเขตพัฒนำฯ นรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขต

พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จ ำนวน 1 ฉบับ ตำมเป้ำหมำย 
 2) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.1) บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
และงบประมำณให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และด ำเนินกำรในจังหวัดตำก สระแก้ว 
ตรำด และสงขลำ จำกเป้ำหมำย 10 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40.00  

 2.2) กิจกรรมกำรปฏิบัติงำน ก ำกับ ดูแล และแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ในกำรด ำเนินตำม
โครงกำรฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำ ด ำเนินกำรไปแล้ว 68 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 170.00 ของเป้ำหมำย 
40 สหกรณ์  

 2.3) ก่อสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำด โดยกำรก่อสร้ำงลำนตำกผลผลิตขนำด 3 ไร่        
โกดังเก็บผลผลิตขนำด 700 ตร.ม. โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง 80 ตัน/วัน และโรงลดควำมชื้นขนำด 250 ตัน/วัน 
แก่สหกรณ์กำรเกษตรพบพระ จ ำกัด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์โอนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์แล้ว อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรแม่ระมำด จ ำกัด ไม่ขอรับเงินอุดหนุนจ ำนวน 7,000,000 บำท 
เนื่องจำกอยู่ในเขตพ้ืนที่ห้ำมก่อสร้ำงตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  

 3) จัดสรรงบประมำณ 21.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 13.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 64.63
ของงบประมำณที่จัดสรร 

 

2.4.6 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลด  
 ต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 2562 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนและแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนในพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร       
ให้สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือใช้ในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวก
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสถำบันเกษตรกร โดยมีเป้ำหมำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน 
ได้รับกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง ระยะเวลำโครงกำร
ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 
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 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) ระยะขยำยผล ในปี 2561 มีแผนด ำเนินงำนในสหกรณ์ 190 แห่ง เป็นสหกรณ์       

ผู้ปลูกข้ำว 100 แห่ง สมัครเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้ำหมำย 100 แห่ง          
ยื่นขอกู้เงินและได้รับวงเงินอนุมัติแล้วทั้ง 6 แห่ง เป็นเงิน 55.806 ล้ำนบำท ส่วนสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ยังไม่มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 

 1.2) ระยะน ำร่อง เป็นสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2559 จ ำนวน 19 แห่ง เป็นสหกรณ์
ผู้ปลูกข้ำว 10 แห่ง ให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว/รถเทรลเลอร์แก่เกษตรกรสมำชิก 1,418 รำย คิดเป็น
พ้ืนที่ 18,348 ไร่ คิดค่ำบริกำรไร่ละ 400 บำท ถูกกว่ำผู้ประกอบกำรเอกชนไร่ละ 100 – 200 บำท  
ในส่วนของสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 9 แห่ง ให้บริกำรสีข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,668 รำย คิดเป็น
ปริมำณ 9,450 ตัน 

 2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ เป็นสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกข้ำวใน 

ระยะน ำร่อง จ ำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำ จังหวัดก ำแพงเพชร สหกรณ์กำรเกษตร         
เมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท และสหกรณ์กำรเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 25 - 27 
ธันวำคม 2560 โดยสัมภำณ์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จังหวัด ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรที่ใช้
บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรจำกโครงกำรฯ มีรำยละเอียด ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

 (1) กำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตรทั้ง 3 แห่ง ได้รับกำรสนับสนุน
จำกภำครัฐในกำรจัดหำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยภำครัฐสนับสนุน เงินทุน ร้อยละ 90.00 และ
สหกรณ์สมทบเพ่ิมอีก ร้อยละ 10.00 ซึ่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่ได้รับกำรสนับสนุนต่อสหกรณ์ ได้แก ่            
รถเกี่ยวนวดข้ำว จ ำนวน 2 คัน และรถเทลเลอร์ จ ำนวน 1 คนั โดยเป็นกำรจัดหำตำมควำมต้องกำรของสหกรณ์ 
คิดเป็นมูลค่ำท่ีได้รับกำรสนับสนุนรวม จ ำนวน 21.94 ล้ำนบำท 

 (2) กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกข้ำว ทั้ง 3 แห่ง 
ให้บริกำรด้วยระบบกำรจองคิว โดยให้บริกำรสมำชิกของสหกรณ์ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งในปี 2560 
ให้บริกำรสมำชิกได้ฤดูกำลผลิตละประมำณ 147 รำยต่อสหกรณ์ หรือร้อยละ 12.73 ของจ ำนวนสมำชิก
สหกรณ์ท่ีปลูกข้ำวทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ให้บริกำรเกี่ยวนวดข้ำว 1,339.17 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 9.11 ไร่ต่อรำย 

 (3) ค่ำบริกำรของสหกรณ์ มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำวแก่สมำชิกในอัตรำ 
400 บำทต่อไร่ ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำบริกำรของภำคเอกชนที่คิดอยู่ประมำณ 500 - 600 บำทต่อไร่ ทั้งนี้ มีเพียง
สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำแห่งเดียว ที่มีกำรให้บริกำรมำก่อนเข้ำร่วมโครงกำร โดยคิดค่ำบริกำรอยู่ที่ 
450 บำทต่อไร่ 

 (4) รำยได้จำกกำรให้บริกำร พบว่ำ สหกรณ์มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว        
ต่อฤดูกำลผลิตประมำณ 509,168.37 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 270,023.64 บำท 

 (5) กำรรับทรำบข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรในภำพรวม สมำชิกสหกรณ์ได้รับข่ำวสำรโครงกำร
จำกกำรที่ตนเองเป็นสมำชิก และผ่ำนกำรประชุมประจ ำปีของสหกรณ์ 

 (6) พฤติกรรมกำรใช้บริกำรภำยหลังมีโครงกำร สมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตรทั้ง 3 แห่ง       
มีแนวโน้มใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์เพ่ิมมำกขึ้น เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำเอกชน 
คุณภำพในกำรให้บริกำรดี สำมำรถลดปัญหำกำรปนพันธุ์ข้ำวจำกรถเกี่ยว และขั้นตอนกำรขอใช้บริกำร          
มีควำมสะดวก อย่ำงไรก็ตำม ยังมีสมำชิกบำงรำยยังคงเลือกใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชนรำยอ่ืน ๆ 
เนื่องจำกสหกรณ์มีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก 
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 (7) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(7.1) รถเกี่ยวนวดข้ำวยังมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก โดยเฉพำะ

ในช่วงระยะเวลำเก็บเกี ่ยว ท ำให้สมำชิกสหกรณ์ต้องรอคิวในกำรรับบริกำรนำน สมำชิกเกษตรกร       
บำงรำยจ ำเป็นต้องไปใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชนในพื้นที่แทน ดังนั้น สหกรณ์ควรประสำนกับ
ผู้ประกอบกำรเอกชนในกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรสมำชิก ส ำหรับสหกรณ์มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
ควรสนับสนุนให้ลงทุนขยำยกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรเพ่ิมเติม  

(7.2) กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรมีรำคำค่อนข้ำงสูง สหกรณ์มีควำมเห็น
ว่ำในระยะต่อไปจ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมอัตรำค่ำบริกำร เพ่ือน ำไปใช้ในกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลฯ แต่ยังคง
ต้องมีอัตรำค่ำบริกำรต่ ำกว่ำผู้ประกอบกำรอ่ืนอย่ำงน้อย 50 - 100 บำทต่อไร่ 

 ครั้งท่ี 2 จำกกำรติดตำมสหกรณ์กำรเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะน ำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ 
สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำ จ ำกัด จังหวัดก ำแพงเพชร สหกรณ์กำรเกษตรเมืองชัยนำท จ ำกัด จังหวัด
ชัยนำท สหกรณ์กำรเกษตรดอนเจดีย์ จ ำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี และสหกรณ์กำรเกษตรล ำพระเพลิง จ ำกัด 
จังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำงวันที่ 25 - 27 ธันวำคม 2560 และวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 โดยสัมภำษณ์
ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์ที่ใช้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว จ ำนวน 45 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้ว
ในไตรมำสที่ 2) 

 (1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์   
(1.1) จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 4 แห่ง มีสมำชิก 11,128 รำย หรือ

เฉลี่ยแหล่งละ 2,782 รำย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวทั้งหมด 7,156 รำย พ้ืนที่ปลูกข้ำวรวม 120,000 ไร่         
โดยเป็นเกษตรกรสมำชิกผู้ปลูกข้ำวที่เข้ำร่วมโครงกำร 702 รำย คิดเป็นร้อยละ 9.81 ของเกษตรกรสมำชิก           
ผู้ปลูกข้ำวทั้งหมด 

(1.2) กำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว เดิมก่อนเข้ำร่วมโครงกำร มีเพียงสหกรณ์
กำรเกษตรคณฑีพัฒนำ จ ำกัด ที่มีกำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว 3 คัน และรถเทเลอร์ 2 คัน ส่วนสหกรณ์
ที่เหลือยังไม่เคยให้บริกำรด้ำนนี้มำก่อน 

 (2) หลังเข้ำร่วมโครงกำร 
(2.1) ด้ำนสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

  (2.1.1) กำรรับกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง 
ได้รับกำรสนับสนุนรถเกี่ยวนวดข้ำว และรถเทเลอร์ แห่งละ 2 คัน และ 1 คัน ตำมล ำดับ คิดเป็นมูลค่ำรวม 
29,942,000 บำท โดยภำครัฐสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 90.00 และสหกรณ์จ่ำยสมทบเพ่ิมอีกร้อยละ 10.00 
ของมูลค่ำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 

  (2.1.2) กำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 สำมำรถให้บริกำร       
ทั้งสมำชิกของสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,607 รำย เป็นสมำชิกสหกรณ์ร้อยละ 61.98 
และเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 38.02 คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวรวม 20,704 ไร่ หรือเฉลี่ย 12.88 รำยต่อไร่ 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ย 471 บำทต่อไร่ ถูกกว่ำภำคเอกชน 63.38 บำทต่อไร่ โดยสหกรณ์มีรำยได้
จำกกำรให้บริกำรรถเก่ียวนวดข้ำวหลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้วเฉลี่ยแห่งละ 1.053 ล้ำนบำท 

(2.2) ด้ำนเกษตรกรสมำชิก 
  (2.2.1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร พบว่ำ ร้อยละ 95.56 ทรำบจำกเจ้ำหน้ำที่

สหกรณ์กำรเกษตร ร้อยละ 20.00 ทรำบผ่ำนกำรเข้ำประชุมของสหกรณ์ และร้อยละ 2.22 ทรำบจำกญำติ
หรือเพ่ือนบ้ำน 
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  (2.2.2) แหล่งกำรใช้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว ในปี 2558 ก่อนมีโครงกำร
เกษตรกรสมำชิกร้อยละ 23.08 ใช้บริกำรจำกสหกรณ์ และร้อยละ 79.49 ใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชน 
หลังมีโครงกำรปี 2559 และปี 2560 สัดส่วนกำรใช้บริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลง คือ ร้อยละ 97.73 และ 
ร้อยละ 100.00 มีกำรใช้บริกำรจำกสหกรณ์มำกขึ้น ทั้งนี้ในเกษตรกรสมำชิกที่ใช้บริกำรจำกสหกรณ์          
ให้เหตุผลว่ำ อัตรำกำรให้บริกำรของสหกรณ์ถูกกว่ำเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.33 พอใจในกำรบริกำรและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำรสะดวกในสัดส่วนเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ที่เหลือเป็นกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว 
และระยะทำงไม่ไกลจำกพ้ืนที่ปลูกข้ำว 

  (2.2.3) กำรลดต้นทุนค่ำเก็บเกี่ยวข้ำว จำกกำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำร
ระหว่ำงสหกรณ์กับผู้ประกอบกำรเอกชน พบว่ำ สหกรณ์เก็บค่ำบริกำรในอัตรำเฉลี่ย 471 บำทต่อไร่         
ถูกกว่ำผู้ประกอบกำรเอกชนที่จัดเก็บในอัตรำ 534.78 บำทต่อไร่ เป็นผลให้เกษตรกรสมำชิกสำมำรถ        
ลดต้นทุนในส่วนค่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวได้ไร่ละ 63.38 บำท 

 (3) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
(3.1) ในช่วงที่มีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกันส่งผลต่อกำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว       

ของสหกรณ์ที่ได้รับกำรสนับสนุนแห่งละ 2 คัน ประกอบกับกำรเคลื่อนย้ำยรถเกี่ยวนวดข้ำวไปในแต่ละพ้ืนที่
ค่อนข้ำงใช้เวลำ เนื่องจำกมีรถเทเลอร์เพียง 1 คัน ท ำให้เกษตรกรบำงส่วนไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรเอกชน
ในพ้ืนที่ที่มีควำมพร้อมมำกกว่ำแทน ดังนั้น สหกรณ์ที่ให้บริกำรควรมีกำรจัดท ำแผนกำรให้บริกำร และพ้ืนที่
ที่จะให้บริกำรให้ชัดเจน เพ่ือควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร และเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลำคอยนำน 

(3.2) กำรบ ำรุงรักษำรถเกี่ยวนวดข้ำว ในกรณีที่เสียใช้เวลำค่อนข้ำงนำน ส่งผลต่อ 
กำรให้บริกำร ดังนั้น สหกรณ์จึงควรท ำหน้ำที่ในกำรประสำนกับผู้ประกอบกำรเอกชนในสหกรณ์เครือข่ำย
กำรให้บริกำรเพ่ือช่วยให้เกษตรกรสำมำรถเก็บเก่ียวได้ทันเวลำ 

 ครั้งท่ี 3 จำกกำรติดตำมสหกรณ์กำรเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะน ำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ 
สหกรณ์กำรเกษตรเชียรใหญ่ จ ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมรำช และสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ ำกัด 
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 เมษำยน 2561 โดยสัมภำษณ์ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์ 
ที่ใช้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว จ ำนวน 13 รำย สรุปผลได้ดังนี้  

 (1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์   
(1.1) จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 2 แห่ง มีสมำชิก 11,054 รำย หรือ

เฉลี่ยแหล่งละ 5,527 รำย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวทั้งหมด 6,600 รำย พ้ืนที่ปลูกข้ำวรวม 92,000 ไร่         
โดยเป็นเกษตรกรสมำชิกผู้ปลูกข้ำวที่เข้ำร่วมโครงกำร 1,000 รำย คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของเกษตรกร
สมำชิกผู้ปลูกข้ำวทั้งหมด 

(1.2) กำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว เดิมก่อนเข้ำร่วมโครงกำร มีเพียงสหกรณ์กำรเกษตร
เชียรใหญ่ จ ำกัด ที่มีกำรให้บริกำรรถเก่ียวนวดข้ำว 6 คัน และรถเทเลอร์ 2 คัน  

 (2) หลังเข้ำร่วมโครงกำร 
(2.1) ด้ำนสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

  (2.1.1) กำรรับกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง 
ได้รับกำรสนับสนุนรถเก่ียวนวดข้ำว และรถเทเลอร์ แห่งละ 2 คัน และ 1 คัน ตำมล ำดับ คิดเป็นมูลค่ำรวม 
14,686,000 บำท โดยภำครัฐสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 90.00 และสหกรณ์จ่ำยสมทบเพ่ิมอีกร้อยละ 10.00 
ของมูลค่ำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 
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  (2.1.2) กำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 สำมำรถให้บริกำร       
ทั้งสมำชิกของสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,319 รำย เป็นสมำชิกสหกรณ์ร้อยละ 82.56 
และเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 17.44 คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวรวม 14,408.5 ไร่ หรือเฉลี่ย 10.92 รำยต่อไร่ 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ย 410 บำทต่อไร่ ถูกกว่ำภำคเอกชน 80 บำทต่อไร่ โดยสหกรณ์มีรำยได้ 
จำกกำรให้บริกำรรถเก่ียวนวดข้ำวหลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้วเฉลี่ยแห่งละ 1.187 ล้ำนบำท 

(2.2) ด้ำนเกษตรกรสมำชิก 
  (2.2.1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรสมำชิก ร้อยละ 100.00 

ทรำบข้อมลูโครงกำรจำกเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กำรเกษตรในพ้ืนที ่ 
  (2.2.2) แหล่งกำรใช้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว ในปี 2558 ก่อนมีโครงกำร

เกษตรกรสมำชิกร้อยละ 61.54 ใช้บริกำรจำกสหกรณ์ และร้อยละ 46.15 ใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชน 
หลังมีโครงกำรปี 2559 และปี 2560 สัดส่วนกำรใช้บริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำกัน คือ ร้อยละ 100.00  
มีกำรใช้บริกำรจำกสหกรณ์มำกขึ้น ทั ้งนี ้ในเกษตรกรสมำชิกที ่ใช้บริกำรจำกสหกรณ์  ให้เหตุผลว่ำ              
อัตรำกำรให้บริกำรของสหกรณ์ถูกกว่ำเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สหกรณ์มีควำมน่ำเชื่อถือ           
ในกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 69.23 และเห็นว่ำขั้นตอนกำรให้บริกำรสะดวก คิดเป็นร้อยละ 23.08 

  (2.2.3) กำรลดต้นทุนค่ำเก็บเกี่ยวข้ำว จำกกำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำร
ระหว่ำงสหกรณ์กับผู้ประกอบกำรเอกชน พบว่ำ สหกรณ์เก็บค่ำบริกำรในอัตรำเฉลี่ย 410 บำทต่อไร่         
ถูกกว่ำผู้ประกอบกำรเอกชนที่จัดเก็บในอัตรำ 490 บำทต่อไร่ เป็นผลให้เกษตรกรสมำชิกสำมำรถ        
ลดต้นทุนในส่วนค่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวได้ไร่ละ 80 บำท 

 (3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
(3.1) เนื่องจำกในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรสมำชิกมีควำมต้องกำรใช้บริกำร 

รถเกี่ยวนวดข้ำวของสหกรณ์เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ครบถ้วน เกษตรกร
สมำชิกบำงส่วนจึงไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรเอกชนในพ้ืนที่ที่มีควำมพร้อมมำกกว่ำแทน ดังนั้น สหกรณ์ 
ที่ให้บริกำรควรมีกำรจัดท ำแผนกำรให้บริกำร และพ้ืนที่ที่จะให้บริกำรให้ชัดเจนเพ่ือควำมสะดวกในกำร
บริหำรจัดกำร และสมำชิกสหกรณ์ไม่ต้องเสียเวลำคอยนำน 

(3.2) กำรให้บริกำรรถเก่ียวนวดข้ำวของสหกรณ์ใช้วิธีบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบจองคิว 
ส่งผลให้เกษตรกรสมำชิกบำงรำยจองคิวไม่ทันในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น สหกรณ์ควรมีกำรก ำหนด
ระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรเปิดรับจองคิว และมีกำรแจ้ง ให้ทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือให้เกษตรกรสมำชิก 
มีกำรวำงแผนในกำรใช้บริกำรรถเก่ียวนวดข้ำวของสหกรณ์ 

 

2.4.7 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561 
กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและที่ดิน

ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรที่ดี 
ประกอบด้วย คูส่งน้ ำ คูระบำยน้ ำ ทำงล ำเลียงปัจจัยกำรผลิต - ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) 
และเพ่ือยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเป้ำหมำยงำนจัดรูปที่ดิน จ ำนวน 6 โครงกำร 
(ก่อสร้ำงใหม่ 3 โครงกำร และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 3 โครงกำร) งำนจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม จ ำนวน 68 โครงกำร 
(ก่อสร้ำงใหม่ 57 โครงกำร และปรับปรุงจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม 11 โครงกำร) ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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ผลการด าเนินงาน 
1) งานจัดรูปที่ดิน (ก่อสร้างใหม่)  

  1.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ ด ำเนินกำรออกแบบ 
วำงโครงกำรและก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดท ำบันทึก
ยินยอม ส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ โดยกำรก่อสร้ำงทั้ง 3 โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 67.96
ของกระบวนงำน 

  1.2) จัดสรรงบประมำณ 45.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 23.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
50.33 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน  
  2.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด

แผนกำรด ำเนินกำร ส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ และด ำเนินกำรออกแบบ โดยกำรก่อสร้ำงทั้ง          
3 โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 98.00 ของกระบวนงำน 

  2.2) จัดสรรงบประมำณ 19.46 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 19.06 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
97.94 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3) งานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่)  
3.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ ด ำเนินกำรออกแบบ 

วำงโครงกำรและก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดท ำบันทึก
ยินยอม ส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ โดยกำรก่อสร้ำงทั้ง 57 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 78.87         
ของกระบวนงำน 

3.2) จัดสรรงบประมำณ 762.76 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 521.20 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 68.33 ของงบประมำณที่จัดสรร 

4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม  
4.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ ด ำเนินกำรออกแบบวำงโครงกำร

และก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร และส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ โดยกำรก่อสร้ำงทั้ง 11 แห่ง          
มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 63.33 ของกระบวนงำน 

4.2) จัดสรรงบประมำณ 162.92 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 117.17 ล้ำนบำท คิดเป็น      
ร้อยละ 71.92 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม

ปีงบประมำณ 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่บำงส่วน 
ยังขำดควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนจัดระบบน้ ำในพ้ืนที่ของเกษตรกรโดยเกษตรกรทีต่้องสูญเสียพ้ืนที่บำงส่วน
ในกำรจัดท ำระบบน้ ำ เปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท ำให้เกิดกำรล่ำช้ำกว่ำแผน ดังนั้น  
หน่วยงำนด ำเนินกำรในพ้ืนที่ควรชี้แจงให้เกษตรกร/ผู้น ำในชุมชนเข้ำใจกำรด ำเนินกำรให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้
เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์และให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำร (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)  

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม
ปีงบประมำณ 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคำย และขอนแก่น พบว่ำ กำรก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์  
เนื่องจำกอยู่ในช่วงฤดูฝนท ำให้กำรก่อสร้ำงต้องหยุดด ำเนินกำรเป็นบำงช่วง และจำกกำรสอบถำมเกษตรกร
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ที่เข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกเห็นถึงประโยชน์        
ที่จะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว 

 

2.4.8 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561 
 กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้  

ในพ้ืนที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน และในพ้ืนที่ที่ระบบส่งน้ ำไปไม่ถึง บรรเทำปัญหำภัยแล้ง โดยกำรขุดสระน้ ำ
ในไร่นำ รวมทั้งเพ่ิมผลผลิตและรำยได้แก่เกษตรกร มีเป้ำหมำยขุดสระน้ ำในไร่นำ ขนำด 1,260 ลบ.ม.  
จ ำนวน 45,000 บ่อ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน ขนำด 1,260 ลบ.ม. ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

41,297 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของเป้ำหมำย 45,000 บ่อ 
 2) จัดสรรงบประมำณ 804.60 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 718.30 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 

89.27 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 ผลการติดตาม 
 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยและเชียงใหม่ 

ระหว่ำงวันที่ 5 - 9 กุมภำพันธ์ 2561 และในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์และมหำสำรคำม ระหว่ำงวันที่ 4 - 9 
มีนำคม 2561 มีประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 

 1) เกษตรกรที่ลงชื่อต้องกำรสระน้ ำ เมื่อถึงเวลำขุดกลับเปลี่ยนใจไม่อยำกขุด เพรำะต้องกำร      
เอำพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่ได้รำยได้ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่สถำนีพัฒนำที่ดินต้องหำเกษตรกรรำยใหม่         
มำทดแทนเกษตรกรที่ยกเลิก ท ำให้ล่ำช้ำ 

 2) กำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำควรเสร็จก่อนฤดูเพำะปลูก และเพ่ิมควำมกว้ำง และควำมลึก
ของสระน้ ำให้มำกกว่ำนี้ 

 3) เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องกำรปัจจัยกำรผลิต เช่น ถังหมัก สำรเร่ง พด. ต้นไม้ หญ้ำแฝก และ
พันธุ์ปลูก และต้องกำรใหม้ีโครงกำรแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

********************************* 
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โครงการส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร  กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน  กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่แก้ไขปญัหาการไร้ทีดิ่นท ากินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การพฒันาอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีไ่ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแหง่ชาติ (คทช.)
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2560 - 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 276,055,255  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์

    1.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 20 - -

    1.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 1,800 3,016 167.56

    1.3 จัดประชุมคณะท างาน/ผู้ปฏบิติังานภายใต้ คทช. จังหวัด แหง่ 20 20 100.00  - ประชุม 1 คร้ัง จากเปา้หมาย 4 คร้ัง

    1.4 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรในพืน้ทีเ่ปา้หมายใหม่ ราย 1,800 3,016 167.56

    1.5 ขับเคล่ือนแผนปฎบิติังานส่งเสริมและพฒันาอาชีพ แหง่ 81 65 80.25

    1.6 ส่งเสริมใหม้ีการจัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แหง่ 20 17 85.00

    1.7 ติดตามรายงานผลการด าเนินงานในพืน้ที่ แหง่ 82 20 24.39

    1.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,689,200 342,143 20.25

64

ร้อยละ

                 1. โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพภายใตก้ารจดัที่ดนิท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล                    

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. กรมประมง

    2.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 4 - -

    2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 3,000 2,341 78.03

    2.3 จัดต้ังจุดสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 15 12 80.00

    2.4 บริหารจัดการแหล่งน้ า แหง่ 15 18 120.00
    2.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,192,000 5,602,942 60.95
3. กรมปศุสัตว์

    3.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 10 10 -

    3.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 6,000 1,436 23.93  - อยู่ในระหว่างการคัดกรองเกษตรกร

    3.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,037,420 4,015,735 49.96
4. กรมวิชาการเกษตร

    4.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 2 - -

    4.2 แปลงต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื ไร่ 13 11 80.77

    4.3 สนับสนุนพชืพนัธุ์ดี ต้น 1,300 500 38.46

    4.4 อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร ราย 50 34 68.00
    4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 249,000 161,980 65.05
5. กรมหม่อนไหม

    5.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 5 - -  - เนือ่งจากพืน้ที ่คทช.กาญจนบรีุ มีการปรับ   
 แผนการด าเนินงานใหส้อดคล้องกับความ         5.2 การอบรมเร่ืองหม่อนไหม ราย 445 138 31.01    แผนการด าเนินงานใหส้อดคล้องกับความ

    5.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,582,490 1,891,700 73.25    ต้องการในพืน้ที ่ท าใหเ้กิดความล่าช้า
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

6. กรมชลประทาน

    6.1 พืน้ทีด่ าเนินการ

          1) ฝายบา้นพไุม้แดงพร้อมระบบส่งน้ า แหง่ /ร้อยละ 1/100 1/6 6  - ร้อยละของงานทีป่ฎบิติัได้ในแต่ละแหง่

          2) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นควนสินชัย แหง่ /ร้อยละ 1/100 1/39 39

          3) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า แหง่ /ร้อยละ 1/100  -  -  - ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี ยังไม่ส่งมอบพืน้ที่

    6.2 งบประมาณเบกิจ่าย บาท 222,030,000 67,970,764 30.61
7. กรมพัฒนาทีด่ิน

    7.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 53 - -

    7.2 การพฒันาพืน้ทีดิ่น

          1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพนัธุ์พชืปุย๋สด ตัน 118.24 118 99.80

          2) ส่งเสริมการปลูกพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่ 18,055 17,930 99.31

          3) จัดหาปนูเพือ่การเกษตร (โดโลไมท์) ตัน 3,010 2,965 98.50

          4) ปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด ไร่ 6,020 5,970 99.17

          5) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน 1,055 1,050 99.53

          6) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 45,400 45,200 99.56

          7) วิเคราะหดิ์นและแนะน า ราย 2,364 2,364 100.00

          8) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่น ราย 377 377 100.00
    7.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 13,949,545 13,490,675 96.71
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

8. ส านักงานการปฎริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    8.1 พืน้ทีโ่ครงการในเขตปฎรูิปทีดิ่น แหง่ 27 -  -
    8.2 การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร 
          1) จ านวนพืน้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ไร่ 20,619 14,271 69.21
          2) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 2,013 1,300 64.58
    8.3 การพฒันาพืน้ทีดิ่น 
          1) กิจกรรมปรับพืน้ที่ แปลง 5 5 100.00
          2) กิจกรรมปผัูงแปลง แปลง 3 - -
    8.4 การพฒันาแหล่งน้ าและการพฒันาปจัจัยพืน้ฐาน 
          1) การก่อสร้างถนน แหง่ 10 4 40.00
          2) ระบบสาธารณูปโภค แหง่ 20 3 15.00
    8.5 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 1,300 - -
    8.6 การอบรมเกษตรกร ราย 1,300 - -
    8.7 การจัดหาแหล่งเงินทนุ แหง่ 3 - -
    8.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,925,600 3,874,700 35.46
9. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

    9.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 49 - -

    9.2 การอบรมการจัดท าบญัชี และติดตามผล ราย 12,910 7,033 54.48  - มีอุปสรรคด้านอายุ สุขภาพ  และการศึกษา

   ของผู้เข้าอบรมในเร่ืองความรู้ความเข้าใจ

   ในการท าบญัชี
    9.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 23,239,000 16,045,914 69.05  - ใช้งบปกติประจ าปี
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

10. กรมส่งเสริมการเกษตร

      10.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 32 - -
      10.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีเ่หมาะสมกับ ราย 8,000 3,883 48.54  - พบปญัหา เกษตรกรบางรายขอลาออกจาก

               ศักยภาพพืน้ที่    โครงการ

      10.3 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ราย 8,000 3,883 48.54
      10.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,400,000 3,736,800 50.50
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงกระบอืใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตกระบอืทัง้ระบบแบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

5,000 ราย (500 กลุ่ม) เล้ียงกระบอืรวมทัง้ส้ิน 25,000 ตัว 
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,844,500,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 1,500,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 344,500,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีป่ลูกข้าว
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 24 43.64  - ปจัจุบนัมี 24 จังหวัดทีม่ีการส่งเสริมการเล้ียง
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 25,000 6,580 26.32 กระบอื เนือ่งจากเกษตรกรขอลาออกจากโครงการ
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 500 164 32.80  - เกษตรกรลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ

ราย 5,000 1,316 26.32 1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั
2. การสนับสนุนสินเชือ่      1.1 ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 500 164 32.80      1.2 พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 

บาท 1,500,000,000 377,792,098 25.19      1.3 พืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่
    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 211,500,000  -  - 2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 141,000,000  -  - 3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้

กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
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 2. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งปศุสตัว์และท านาหญา้
 1) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งกระบอื

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

3. ถ่ายทอดความรู้ 4. โครงการฯ เปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
    - เกษตรกรทีไ่ด้รับอบรม กลุ่ม 500 164 32.80     ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่

ราย 5,000 1,316 26.32 5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
4. การส่งเสริมการเลีย้งกระบอืแก่เกษตรกร     กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.1 การจัดหากระบอืแม่พนัธุ์ ตัว 25,000 6,580 26.32     ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติ
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงกระบอื ราย 5,000 1,316 26.32      บคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวกระบอื (ไมโครชิพ) ตัว 25,000  -  -      ในนามกลุ่ม ในลักษณะค ้าประกันกลุ่ม ส่งผล
    4.4 ผสมเทยีมกระบอื ตัว 25,000  -  -      ใหค้ณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 5,000 1,602 32.04      ท้าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบบางกรณี
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 5,000 1,602 32.04      เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณาท าให้

ไร่ 25,000 8,010 32.04      รวมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผลให้
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 500 164 32.80      เกษตรกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
          คร้ัง 4 2 50.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,844,500,000 411,534,798 22.31
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตโคเนือ้ทัง้ระบบ

แบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 120,000 ไร่

 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24,000 ราย (2,400 กลุ่ม) เล้ียงโคเนือ้รวมทัง้ส้ิน 120,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 10,907,400,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 9,000,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 1,907,400,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีป่ลูกข้าว
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 37 67.27  - ปจัจุบนัมี 37 จังหวัดทีม่ีการส่งเสริมการเล้ียง
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 120,000 48,490 40.41     การเล้ียงโคเนือ้ (เกษตรกรลาออกจากโครงการ)
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 2,400 1,210 50.42  - เกษตรกรขอลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ

ราย 24,000 9,698 40.41 1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั
2. การสนับสนุนสินเชือ่      1.1 ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 2,400 1,210 50.42      1.2 พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 

บาท 9,000,000,000 2,396,954,775 26.63      1.3 พืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่
2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 1,269,000,000  -  -

   2.3 การช าระเงินกู้ บาท 846,000,000  -  - 71

 2. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งปศุสตัว์และท านาหญา้
 2) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งโคเน้ือ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

3. ถ่ายทอดความรู้ 3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
    - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 2,400 1,210 50.42     กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ

ราย 24,000 9,698 40.41 4. โครงการฯ เปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
    ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่

4. การส่งเสริมการเลีย้งโคเน้ือแก่เกษตรกร 5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
    4.1 การจัดหาแม่พนัธุ์โคเนือ้ ตัว 120,000 48,490 40.41     กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงโคเนือ้ ราย 24,000 9,698 40.41     ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติ
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวโคเนือ้ (ไมโครชิพ) ตัว 120,000 48,490 40.41      บคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
    4.4 ผสมเทยีมโคเนือ้ ตัว 120,000 25 0.02      ในนามกลุ่ม ในลักษณะค ้าประกันกลุ่ม ส่งผล
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 24,000 11,744 48.93      ใหค้ณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 24,000 11,744 48.93      ท้าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ บางกรณี

ไร่ 120,000 58,720 48.93      เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณาท าให้
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 2,400 1,210 50.42      รวมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผล
          คร้ัง 4 2 50.00      ใหเ้กษตรกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,907,400,000 2,648,542,975 24.28
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงแพะใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตแพะทัง้ระบบแบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 2,500 ไร่ 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 ราย (50 กลุ่ม) เล้ียงแพะรวมทัง้ส้ิน 16,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 5 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึงป ี30 กันยายน 2564)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 149,564,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 116,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 33,564,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีก่ารผลิต

    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 8 14.55  - ปจัจุบนัมี 8 จังหวัด ทีม่ีการส่งเสริมการเล้ียงแพะ
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 665 26.60
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 50 16 32.00  - เกษตรกรขอลาออก

ราย 500 133 26.60 1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั
2. การสนับสนุนสินเชือ่      1.1 ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 50 16 32.00      1.2 พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 

บาท 116,000,000 26,444,000 22.80      1.3 พืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่
2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท

    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 14,964,000  -  -
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 9,976,000  -  -

73
 2. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งปศุสตัว์และท านาหญา้

  3) โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไมเ่หมาะสมเพ่ือส่งเสรมิการเลีย้งแพะ
ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน 2561

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

3. ถ่ายทอดความรู้ 3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
     - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 50 16 32.00     กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ

ราย 500 123 24.60 4. โครงการฯ เปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
4. การส่งเสริมการเลีย้งแพะแก่เกษตรกร     ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
    4.1 การจัดหาแพะพอ่แม่พนัธุ์ ตัว 16,000 3,936 24.60 5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  

           1) แม่พนัธุ์ ตัว 15,000 3,690 24.60     กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
           2) พอ่พนัธุ์ ตัว 1,000 246 24.60     ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติ
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะ ราย 500 123 24.60      บคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 

    4.3 การดูแลสุขภาพแพะ ราย 500  -  -      ในนามกลุ่ม ในลักษณะค ้าประกันกลุ่ม ส่งผล
    4.4 ผสมเทยีมแพะ ตัว 3,000  -  -      ใหค้ณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500 170 34.00      ท้าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ บางกรณี
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 500 170 34.00      เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณาท าให้
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50 16 32.00      รวมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผล
          คร้ัง 4 2 50.00      ใหเ้กษตรกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 149,564,000 30,205,100 20.20
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการปลูกพชือาหารสัตว์เปน็การค้า ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพืน้ทีป่ลูกข้าว เพือ่ปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน  จ านวน 500 ราย 

(50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ 3 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 85,780,000  บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 70,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 15,780,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 60 -

30 ม.ิย. 61)
1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีก่ารผลิต  - เกษตรกรขอลาออก
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500      1.1 ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 50      1.2 พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 

ราย 500      1.3 พืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่
2. การสนับสนุนสินเชือ่ 2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 500 3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้

บาท 70,000,000     กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
4. โครงการฯ เปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร

    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 4,830,000     ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 3,220,000
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 2. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งปศุสตัว์และท านาหญา้
 4) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการท านาหญา้

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -

30 ม.ิย. 61)

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

3. ถ่ายทอดความรู้ 5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
    - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 50     กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 

ราย 500     ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติ
4. การส่งเสริมการท านาหญ้า      บคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
    4.1 จัดเตรียมดินและปลูกหญ้า ราย 50      ในนามกลุ่ม ในลักษณะค ้าประกันกลุ่ม ส่งผล

ไร่ 2,500      ใหค้ณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน
    4.2 จัดเตรียมเคร่ืองหัน่สับพชือาหารสัตว์ ชุด 500      ท้าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ บางกรณี
    4.3 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500      เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณาท าให้
    4.4 จัดท าระบบน้ า ราย 500      รวมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผล

ไร่ 2,500      ใหเ้กษตรกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
    4.5 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50
          คร้ัง 4
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 85,780,000
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หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์และเปา้หมายโครงการ ใช้เพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจ าหน่ายยางออกสู่ตลาด และเปน็เงินทนุใหก้ับสถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมรับซ้ือ และรอจ าหน่ายยางพารา

เมือ่เหน็ว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ 1. ด าเนินการรับซ้ือยาง ใช้ระยะเวลา 18 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2559)

2. ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ใหก้ับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เปน็วันที ่31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2563
งบประมาณโครงการป ี2561 ในป ี2560 - 2561 ช่วงทีข่ยายระยะเวลาใหใ้ช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ตัน 53,098  -  -

หมายเหตุ : รอระบายปริมาณยางคงเหลือตามค าส่ัง ดังนี ้
               - มติครม. วันที ่13 มิ.ย. 60 เหน็ชอบใหข้ยายเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพฒันาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง เพือ่ กยท. สามารถระบายยางในสต็อกได้หมด
และปดิบญัชีโครงการ รวมทัง้สามารถช าระจ่ายเงินให ้ธ .ก.ส. ได้ครบตามจ านวน

               - ค าส่ัง กษ ที ่13/2561 ลงวันที ่5 มกราคม 2561 เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพยางในโครงการพฒันาศักยภาพ สถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษาเสถียรภาพ
ราคายาง และ โครงการมูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

              - คณะท างานฯ ได้ด าเนินการตรวจนับจ านวน ปริมาณ และตรวจสอบ  คุณภาพยาง เมือ่วันที ่23 - 23 ม.ค.61 77

ปริมาณยางคงเหลือ ( ณวันที ่25 มีนาคม 2561) 
ทีต้่องระบายออกของโครงการ

3. นโยบายยางธรรมชาติ

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ร้อยละ

             1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง                   

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ ใช้เปน็เงินทนุหมุนเวียนใหก้ับสถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมรับซ้ือและจ าหน่ายยางพารา
เปา้หมายของโครงการ สนับสนุนสินเชื่อใหก้ับสหกรณ์ทกุประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนทีม่ีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพือ่กู้เงินจากธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ไปใช้เปน็เงินทนุหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือยางพาราจากเกษตกรกรชาวสวนยางในวงเงิน๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (หนึง่หมืน่ล้านบาท)
ระยะเวลาของโครงการ 1. เร่ิมต้ังแต่วันที ่1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563

2. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เร่ิมต้ังแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
3. ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ใหเ้สร็จส้ินไม่เกิน 36 เดือน ทัง้นี ้ไม่เกินวันที ่31 มีนาคม 2563

งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร/กลุม่วิสาหกิจชุมชน
   1.1 จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหง่ 510 384 75.29
         ทีข่อยื่นกู้ ล้านบาท 5,055.45 6,548.37 129.53
   1.๒ จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหง่ 384 371 96.61
         ทีไ่ด้รับอนุมัติ ล้านบาท 6,665.37 8,503.67 127.58
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้านบาท 10,000 8,503.67 85.04
หมายเหตุ : กยท. ใช้ข้อมูลรายงานผลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 - มติ ครม. วันที ่13 มิ.ย. 60 เหน็ชอบใหข้ยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ทีไ่ด้รับผลกระทบในช่วงปทีีผ่่านมาจากราคายางลดต่ าลง และในบางพืน้ทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากภยัธรรมชาติ เร่ิมด าเนินการต้ังแต่ 1 เม.ย. 60 - 31 มิ.ย. 63
 - กยท. ได้ค่าบริหารจัดการโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ป ี2561 จ านวน6.599 ล้านบาท เบกิจ่าย 3.3239 ล้านบาท 78

 3. นโยบายยางธรรมชาติ

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

                   2) โครงการสนับสนุนสนิเชื่อเปน็เงินทุนหมุนเวียนสถาบนัเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา                   

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพผู้กรีดยางรวม 809,119 ครัวเรือน
ระยะเวลาของโครงการ 1. เร่ิมต้ังแต่วันที ่30 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558

2. ขยายระยะเวลาเพิม่เติม ต้ังแต่วันที ่13 มิถุนายน 2560 - 11 กันยายน 2560
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 13.132.50  ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. ผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
    1.1 เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการ ครัวเรือน 809,143 722,887 89.34  - เกษตรกรไม่มาแจ้งเข้าร่วมโครงการและ
    1.2 เจ้าของสวนยาง ครัวเรือน 722,887 715,336 98.96    แจ้งไม่เข้าร่วมโครงการจ านวน 86,256 

ล้านบาท  - 6,436.08  -     ครัวเรือน
    1.3 ผู้กรีดยาง ราย 722,887 678,642 93.88  - โครงการสร้างความเข้มแข็งใหเ้กษตรกร

ล้านบาท  - 40,944.61  -    ชาวสวนยางส้ินสุดแล้ว เมือ่วันที ่11
2. งบประมาณเบกิจ่าย ล้านบาท 13,132.50 10,530.54 80.19    กันยายน 2560
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 3. นโยบายยางธรรมชาติ

                  3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง                   
ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561 



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ ใช้เพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจ าหน่ายยางออกสู่ตลาด และเปน็เงินทนุใหก้ับสถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมรับซ้ือและรอจ าหน่ายยางพารา 

เมือ่เหน็ว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ 1. ด าเนินการรับซ้ือยาง ใช้ระยะเวลา 18 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2559)

2. ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ใหก้ับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เปน็วันที ่31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2563
งบประมาณโครงการป ี2561 ในป ี2560 - 2561 ช่วงทีข่ยายระยะเวลาใหใ้ช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ตัน 51,352.48  -  -

หมายเหตุ : รอระบายปริมาณยางคงเหลือตามค าส่ัง ดังนี ้
 - มติ ครม. วันที ่13 มิ.ย. 60 เหน็ชอบใหข้ยายระยะเวลา ช าระคืนเงินกู้โครงการพฒันาศักยภาพสถาบนัเกษตรกร เพือ่รักษา เสถียรภาพราคายาง เพือ่ กยท. สามารถ ระบายยางในสต็อกได้หมด
 และปดิบญัชีโครงการ รวมทัง้สามารถช าระจ่ายเงินให ้ธ .ก.ส. ได้ครบตามจ านวน  
 - ค าสัง กษ. ที ่13/2561 ลงวันที ่5 ม.ค. 61 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในโครงการพฒันาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการ
มูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง   
 - คณะท างาน ฯ ได้ด าเนินการตรวจนับชนิดจ านวน ปริมาณ และตรวจสอบคุณภาพยาง เมือ่วันที ่23-29 ม.ค. 61  
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ร้อยละ

ปริมาณยางคงเหลือ (ณวันที ่25 มีนาคม 2561) ทีต้่องระบาย
ออกจากโครงการ

 3. นโยบายยางธรรมชาติ
                4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง                

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร 

 
 
 

 
 

 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                     กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร              
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ๑. เพือ่ใหม้ีกรอบทศิทางการพฒันาการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการผลไม้อย่างเปน็ระบบ มีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปญัหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน

๒. เพือ่ใหเ้กษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมัน่คงในอาชีพ รายได้ และมีความเปน็อยู่ทีดี่ขึ้น  รวมทัง้เพิม่มูลค่าของผลไม้และขยายการส่งออกใหม้ากขึ้น
3. เพือ่ใหม้ีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดทีท่กุภาคส่วนเข้าถึงได้

เปา้หมายของยุทธศาสตร์ 1. สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉล่ียราคาทีเ่กษตรกรขายได้จะไม่ต่ ากว่าราคาต้นทนุการผลิตส่งผลใหมู้ลค่าของผลไม้ ตามราคาทีเ่กษตรกรขายได้เพิม่ขึ้น
    และเพิม่ผลตอบแทนใหแ้ก่เกษตรกร เปา้หมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่า 7 ชนิด โดยมีก าไรสุทธิเฉล่ียเพิม่ขึ้น จาก 10,000 บาท/ไร่ ในป ี2558
    เปน็ 13,000 บาท/ไร่ ในป ี2562
2. เพิม่มูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภณัฑ์แปรรูป ใหม้ีอัตราการเจริญเติบโตเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อป ีและพฒันาผลไม้คุณภาพได้มาตรฐาน
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ระยะเวลาของยุทธศาตร์   ป ี2558 - 2562
งบประมาณป ี2561 จ านวน 25,173,738  บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

    การผลิตไม้ผลคุณภาพดี 
ราย 12,000 12,000 100.00

ราย 12,000 12,000 100.00
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      4. ยทุธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต                
      ไม้ผล

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต  (กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต)
1. พฒันาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

    1.1 จัดเวทวีิเคราะหป์ระเด็นปญัหาผ่านกระบวนการเรียนรู้
           แบบมีส่วนร่วม

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แปลง 45 45 100.00
คน 120 120 100.00

เร่ือง 3
ราย 80 80 100.00

จังหวัด 34  -  -
     1.8 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพฒันาคุณภาพ คร้ัง 1  -  -  - ก าหนดการประชุมเครือข่ายด าเนินธุรกิจผลไม้

    สู่การส่งออกระหว่างวันที ่2 - 4 ก.ค. 61
    จ. อุบลราชธานี

    1.9 การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เร่ือง 1 1 100.00    ประชุมและยกร่างมาตรฐานเสนอคณะกรรมการ
    1.10 การจัดสัมมนาเพือ่ระดมความเหน็ต่อร่างมาตรฐาน เร่ือง 1 1 100.00    วิชาการ 1 คร้ัง
            สินค้าเกษตรและอาหาร
2. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
     2.1 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตลาดรองรับ แหง่ 92 28 30.43
           รวมทัง้การจัดระบบการผลิตแต่ละพืน้ที ่เพือ่ใหผ้ลผลิต
           ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี
     2.2 การลดต้นทนุการผลิตและเพิม่คุณภาพผลผลิต จังหวัด 19  -  -
     2.3 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนไม้ผลทีป่ระสบความส าเร็จ คน 325  -  -
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            องค์กร
     1.7 ส่งเสริมการใช้ปุย๋อินทรีย์

     1.3  จัดท าแปลงเรียนรู้
     1.4  สัมมนาเชิงปฏบิติัการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการบริหาร
            จัดการการผลิตไม้ผล
     1.5 จัดท าเอกสารวิชาการ
     1.6 สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลเพือ่สร้างความเข้มแข็ง

            ผลไม้ทัง้ในและนอกฤดูกาล



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลาด

  1. กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภณัฑ์แปรรูป
ชนิด 5  -  -  - อยู่ระหว่างขั้นตอน SCG  ด าเนินการผลิตบรรจุภณัฑ์

   ของผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ทเุรียน ล าไย ล้ินจี่ มังคุด

   มะม่วง และทดลองน าผลไม้สดบรรจุถุง  เพือ่ศึกษา

   ระยะเวลาการยืดอายุผลไม้แต่ละชนิด
  2. กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์

จุด 3 3 100.00

คร้ัง 5 7 140.00

      2.3 จัดนิทรรศการเพือ่ส่งเสริมสร้างความเข้าใจในด้าน 
             การรับรองของไทยในต่างประเทศ ประเทศ 4 4 100.00  - ประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน่ และเกาหลีใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
(กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)

แหง่ 92 92 100.00  - กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้งบด าเนินงานปกติในการ
  แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

2. จัดท าฐานข้อมูลการใช้ทีดิ่นส าหรับการปลูกไม้ผล โครงการ 1 1 100.00
    (ทเุรียน เงาะ มังคุด)
3. จัดท าเขตความเหมาะสมของทีดิ่น ส าหรับการปลูกไม้ผล ชุดข้อมูล 1 1 100.00
    (ทเุรียน เงาะ มังคุด)
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       - การพฒันาบรรจุภณัฑ์ผลไม้สดและแปรรูป

      2.1 รณรงค์และส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
             ผลไม้ด้อยคุณภาพ
      2.2 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภณัฑ์

1. ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานสมาชิก ด้านการตลาดและการผลิต

             ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

    ของสหกรณ์



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

จังหวัด 9 4 44.44  - การด าเนินงานในไตรมาส 3 ของภาคตะวันออก
   ยังไม่พบปญัหาด้านราคา จึงยังไม่ได้จัดท าฐาน
   ข้อมูลใหม่
 - ตามแผนทีก่ าหนดไว้ในไตรมาส 4 
  ( จังหวัดนราธิวาส    สุราษฎร์ธานี  และชุมพร )

เร่ือง/ร้อยละ 100 75 75.00  - บนัทกึการเจิญเติบโตมังคุดเสียบยอด และต้นมังคุดแม่
เร่ือง/ร้อยละ 100 75 75.00  - บนัทกึการเจริญเติบโตของผลผลิตการจัดการทรงพุม่

   1.3 ประเมินศักยภาพการผลิตของต้นมังคุดทีผ่่านการคัดเลือก พนัธุ์/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ
   ผลผลิตและศัตรูพชื

เร่ือง/ร้อยละ 100 75 75.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ความเข้มแสง และผลผลิต
เร่ือง/ร้อยละ 100 75 75.00  - บนัทกึการออกดอก การติดผล ปริมาณและ

         เขตกรรม ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต               คุณภาพผลผลิต
เร่ือง/ร้อยละ 100 75 75.00  - บนัทกึการใช้น้ า ค่าศักย์ของน้ าในใบและในดิน

    การออกดอก การติดผล และผลผลิต
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (กลยุทธ์วิจัยด้านการผลิต)
๑. วิจัยและพฒันาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ

   1.4 การควบคุมทรงพุม่เพือ่เพิม่ผลผลิตและคุณภาพมังคุด

   และการกระจายการผลิต

   1.2 การจัดการทรงพุม่มังคุดต้นใหญ่เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
         และลดต้นทนุการผลิต (อายุมากกว่า 50 ป)ี

         และสารควบคุมการเจริญเติบโต

          

         ในภาคใต้ (พนัธุ์ดี 1 พนัธุ์)

   1.6 การชักน าใหม้ังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดน้ า

4. พฒันาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา  และปริมาณการรับซ้ือ
    รายวันจัดท าฐานข้อมูลแหล่งผลิต และการตลาดผลไม้ไทย

   ๑.1 ศึกษาระยะปลูกทีเ่หมาะสมของมังคุดเสียบยอดจากกิ่งข้าง        
         ยอดจากกิ่งข้าง

   1.5 การชักน าใหม้ังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดการ



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

๒. วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ทเุรียน
    2.1 ส ารวจ รวบรวม และศึกษาจ าแนกพนัธุ์ทเุรียนทีม่ีลักษณะ เร่ือง/ร้อยละ 100 75 75.00 - บนัทกึข้อมูลลักษณะประจ าพนัธุ์ของทเุรียน

  ตามระบบของ   IPGRI

    2.2 ส ารวจ รวบรวม และศึกษาจ าแนกพนัธุ์ทเุรียนทีม่ี

          -  คัดเลือกทเุรียนลูกผสมชั่วที ่๑ ชุดที ่๑ - 4 สายพนัธุ์/ร้อยละ 100 75 75.00  - บนัทกึข้อมูลการเจริญเติบโตและคุณภาพการ
          -  คัดเลือกทเุรียนลูกผสมชั่วที ่๒    ออกดอก ติดผล ปริมาณและคุณภาพการผลิต

            ในแหล่งผลิตทเุรียนทีส่ าคัญภาคตะวันออก  

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00  - บนัทกึลักษณะคุณภาพภายนอกและภายใน
   ของผลทเุรียน คุณค่าทางโภชนาการ

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00 - บนัทกึการเจริญเติบโต ความเข้มแสงปริมาณ
  คุณภาพผลผลิต และต้นทนุ

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00  - หอ่ทเุรียนใส่ปุย๋ ปอ้งกันก าจัดโรคแมลงอย่าง
   ต่อเนือ่ง
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    ระยะที ่2
    3.1. การจัดทรงต้นทเุรียนรูปแบบต่าง ๆ แนวต้ังในระยะปลูกชิด  

    3.2 อิทธิพลของวัสดุหอ่ผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ
          ของผลผลิตทเุรียนระยะปลูกชิด

 

          - ศึกษาและทดสอบทเุรียนลูกผสมพนัธุ์ไหม่เชิงพาณิชย์

          ทเุรียนพนัธุ์ แนะน าจันทบรีุ ๑  ๒ และ 3 ทีอุ่ณหภมูิ 15

          - เปรียบเทยีบทเุรียนลูกผสมพนัธุ์ใหม่ในจังหวัดจันทบรีุ

    2.4 การเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพและเคมีของทเุรียนพนัธุ์
แนะน าจันทบรีุ ๑  ๒ และ ๓ ทีอุ่ณหภมูิ ๑๕ องศาเซลเซียส

            ตรัง ชุมพร ยะลา

๓. วิจัยและพฒันาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตทเุรียนคุณภาพ 

          ศูนย์วิจัยพชืสวนตรัง)

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

          ลักษณะดีเด่น

          ดีเด่น (ศูนย์วิจัยพชืสวนจันทบรีุ ศูนย์วิจัยพชืสวนชุมพร



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00  - ใหปุ้ย๋ในระบบน้ าสัปดาหล์ะ 1 คร้ัง บนัทกึ
   การเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00  - บนัทกึปริมาณของเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า
    ความรุนแรงของโรค

 - คาดว่าจะปลูกทเุรียนที ่จ ศรีสะเกษ และยะลา
   เดือน กรกฎาคม 2561

๔. วิจัยและพฒันาพนัธุ์เงาะ ระยะที ่๒
แปลง/ร้อยละ 100 75 75.00  - เสียบยอด/ติดตามเงาะลูกผสม กับต้นเงาะ

    พนัธุ์สีชมพทูีใ่หผ้ลผลิตแล้ว

๕. วิจัยและปรับปรุงพนัธุ์มะม่วง ระยะที ่๒  
พนัธุ์/ร้อยละ 100 75 75.00  - บนัทกึการเจริญเติบโตของมะม่วง ปริมาณ

   และคุณภาพผลผลิต
เร่ือง/ ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00  - สร้างลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงพนัธุ์ไทย

   และพนัธุ์ต่างประเทศ
    5.3 รวบรวม คัดเลือก และจ าแนกพนัธุ์มะม่วงอกร่อง (3 พนัธุ์) พนัธุ์/ร้อยละ 100 75 75.00  - สร้างลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงอกร่องทอง

แปลง/เร่ือง/ 100 75 75.00  - บนัทกึลักษณะประจ าพนัธุ์ การเจริญเติบโต
ร้อยละ    ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

7. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีการผลิตล้ินจี่ในภาคเหนือตอนบน
พนัธุ์/ร้อยละ 100 75 75.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ปริมาณ และ

   คุณภาพผลผลิต
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    5.2 ฐานข้อมูลลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงพนัธุ์ไทยพนัธุ์
ต่างประเทศและพนัธุ์ลูกผสม

    3.3 การจัดปุย๋และน้ าเพือ่เสริมประสิทธิภาพการผลิตทเุรียน
          คุณภาพ

          ต่างประเทศและพนัธุ์ลูกผสม

      (แปลงรวบรวมพนัธุ์ 2 แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม 1 แปลง)

        และลูกผสมสามทาง ป ี2556-57 ทีส่ามารถเก็บเกี่ยว
        ผลผลิตได้ก่อนฤดู

    5.๑ ทดสอบ/คัดเลือกพนัธุ์มะม่วงลูกผสมสายพนัธุ์ใหม่

    - รวบรวม จ าแนก ประเมินคุณค่าและพฒันาพนัธุ์ล้ินจี่

           ทีเ่กิดจากเชื้อรา Phytophthora  palmivora

     - คัดเลือกเงาะลูกผสมชั่วที ่๑ (F๑) ผสมกลับ (BC๑)

           เพือ่ส่งออก (4 พนัธุ์)

6. วิจัยพฒันาพนัธุ์ล้ินจี่ ระยะที ่2

           (Butler) Butler 

            (1 พนัธุ์)

    3.๔ การกระตุ้นใหท้เุรียนสร้างภมูิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจาก
เชื้อรา Phytophthora  palmivora (Butler) Butler

     7.๑ ศึกษาความเปน็ไปได้ในการปลูกล้ินจี่ในแหล่งผลิตใหม่
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เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00  - บนัทกึการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต
            ออกดอกเพือ่ชักน าใหล้ิ้นจี่ออกดอก

เร่ือง/ร้อยละ 100 50 50.00  - บนัทกึการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

แปลง/เร่ือง/ 100 75 75.00  - บนัทกึลักษณะประจ าพนัธุ์ การเจริญเติบโต
ร้อยละ    ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

๙. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีการผลิตล าไยในภาคเหนือตอนบน
     9.1 ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่การผลิตผล

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00
เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 75 75.00

เร่ือง/ร้อยละ 100 100 100.00  - ได้วิธีการรมควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีค่วามเข้มข้น
   1-3-1.5% แผ่นระเหยทีจ่ าหน่ายยี่หอ้ Uvasys@+
   LLDPE  เจาะรูส าหรับใช้ในการทดสอบเปรียบเทยีบ
   ในการทดลองที ่4
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               ในการรมล าไยร่วมกับการใช้แผ่นระเหยโซเดียม

    7.3. ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่การติดผล

           ของล้ินจี่

     - รวบรวม จ าแนก ประเมินคุณค่าและพฒันาพนัธุ์ล าไย

    7.๒ ทดสอบควั่นกิ่งและสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืล้ินจี่

            ของล าไย
      9.2 ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่ขนาดผลล าไย
๑๐. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์
       ในล าไยส่งออก
      10.1 ทดสอบความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีเ่หมาะสม

    7.4 ทดสอบการควบคุมการเจริญเติบโตเพือ่เพิม่ขนาดผลล้ินจี่
๘. วิจัยพฒันาพนัธุ์ล าไย ระยะที ่๒

               เมตาไบซัลไฟต์

      (แปลงรวบรวมพนัธุ์ 2 แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม 1 แปลง)



ผล (1 ต.ค. 60 -
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หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
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เร่ือง/ร้อยละ 100 100 100.00  - ใช้เทคนิคการแช่กรดเกลือ (HCI) เข้มข้น 5%+

   สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ (SMS) เข้มข้น 1%

   ส าหรับใช้ในการทดสอบเปรียบเทยีบในการ
   ทดสอบที ่4 วิธีการรมผลด้วยก๊าซโอโซนนาน

 - 1 h+รม SO 2 ช่วยฟอกสีผิวและลดการตกค้าง

   ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลได้ดี  ส าหรับใช้ใน

   การทดสอบเปรียบเทยีบในการทดลองที ่4

เร่ือง/ร้อยละ 100 75 75.00  - ด าเนินการวิธีการทดลองบนัทกึการเปลียนแปลง

               ทดแทนการไทเทรต    ทางกายภาพของผลล าไยและการยอมรับ
      10.4  ทดสอบการส่งออกล าไยทีใ่ช้วิธีทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์

งบประมาณทีเ่บกิจ่ายทัง้หมด บาท 25,173,138 10,027,644 39.83
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      10.3 การวิเคราะหส์ารตกค้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว

      10.2 การหาวิธีการทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 1. เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ และลดต้นทนุการผลิต
2. เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และรักษาความเปน็ผู้น าการส่งออกผลิตภณัฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลก
3. รักษาเสถียรภาพราคา และคุณภาพมาตรฐานสินค้าสับปะรด
4. สร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปสับปะรด

เปา้หมายของยุทธศาสตร์ 1. ในป ี2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภาพโรงงาน จ านวน 2.20 ล้านตัน เพือ่ใหส้อดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด  
2. ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภณัฑ์ในประเทศ
3. มูลค่าการส่งออกและผลิตภณัฑ์เพิม่ขึ้น
4. ผลผลิตต่อไร่เพิม่ขึ้น ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการปลูกสับปะรด

ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ป ี 2560 - 2564
งบประมาณป ี2561 จ านวน  320,695,125  บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แนวทางที ่1 ส่งเสริมการผลิตสับปะรดโรงงานและสับปะรด   พด./สศก.
บริโภคสดในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารเชิงรุก
1. ก าหนดเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตามแผนทีเ่กษตร เพือ่ จังหวัด 13 1 7.69
    การบริหารเชิงรุก (Agri - Map) ไร่ 806 755 93.67
2. จัดหาและพฒันาแหล่งน้ าในไร่นาเพือ่การผลิตสับปะรด จังหวัด 13 - -  - เข้าแผนในป ี2562
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ร้อยละ

 5. ยทุธศาสตร์สบัปะรด  ระยะที่ 1 ป ี2560 - 2569 (ดา้นการผลติ)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

3. แนวทางส่งเสริมการปลูกสับปะรดโรงงาน (S1,S2,S3) ร้อยละ 100 100 100
      ในรัศมีรอบโรงงาน 100 กิโลเมตร (ระดับต าบล)
4. แนวทางจัดการพืน้ทีอ่ื่น ทีอ่ยู่นอกเขตส่งเสริมการปลูก ร้อยละ 100 100 100
      สับปะรด

แนวทางที ่2 ส่งเสริมใหม้ีการผลิตสับปะรดตามหลักเกษตรดี   พด./กสก.
ทีเ่หมาะสม (GAP) แก่เกษตรกร ในลักษณะระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทัง้การเขตกรรมใหแ้ก่เกษตรกร
เพือ่ลดต้นทนุการผลิตและเพิม่คุณภาพผลผลิต ใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
    1.1 ส่งเสริมการปลูกพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่ 3,475 3,225 92.81

    1.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพนัธุ์พชืปุย๋สด ตัน 28 27.8 99.29

    1.3 ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 16,220 14,460 89.15

2. การจัดการผลผลิต
    2.1 อบรมเจ้าหน้าที ่เพือ่เปน็วิทยากรในการผลิตสับปะรด ราย 100 100 100.00
    2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรด ราย 2,300 2,300 100.00
          GAP และศึกษาดูงานใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    2.3 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP ไร่ 15 15 100.00
    2.4 จัดท าแปลงทดสอบการปลูกสับปะรดผลสดพนัธุ์ MD2 ไร่ 4 4 100.00
    2.5 จัดท าโปสเตอร์รณรงค์ปอ้งกันสารไนเตรทตกค้างและ แผ่น 8,500 8,500 100.00
           โรคเหีย่ว
    2.6 จัดท าชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เร่ืองสับปะรด ชุด 10 10 100.00
    2.7 ประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรด คร้ัง 5 1 20.00

แนวทางที ่3 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ าในไร่นาเพือ่การผลิต ชป.
สับปะรดคุณภาพ สามารถกระจายผลผลิตใหอ้อกสู่ตลาดในปริมาณ
และช่วงเวลาทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด
1. จัดหาและพฒันาแหล่งน้ าในไร่นาเพือ่การผลิตสับปะรด จังหวัด 7 6 85.71  -  เปา้หมาย 7 จังหวัด ทัง้นีม้ีจังหวัดทีไ่ม่มี
    - สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า จ.ราชบรีุ ไร่ 145 22 15.17 การด าเนินงาน คือจังหวัดจันทบรีุ
    - ฝายบา้นพยุางพร้อมระบบส่งน้ า จ. ราชบรีุ ไร่ 1,354 501 37.00
    - ฝายทดน้ าบา้นเกาะยายฉิม  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไร่ 5,968 2,867 48.04
    - ฝายบา้นวังสาหร่าย ต.บงึนคร อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไร่ 23,553 4,746 20.15
    - ฝายบา้นปรุมปราม ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไร่ 27,024 6,156 22.78
    - ฝายบา้นคลองใหญ่ ต.บอ่ทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ ไร่ 1,356 1,031 76.03
    - ฝายบา้นเกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ไร่ 2,321 1,685 72.60
    - ฝายบา้นเนินพฒันา 2 ต.หนองบอน อ.บอ่ไร่ จ.ตราด ไร่ 41 27 65.85
    - ระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าสะโง๊ะเหนือ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน ไร่ 296 296 100.00
       จ.เชียงราย
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

แนวทางที ่7 สร้างความเข้มแข็งใหก้ับองค์กรเกษตรทีป่ลูก    กสส.
สับปะรดโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูก 
สับปะรดและส่งเสริมใหก้ลุ่มน าเงินทนุหมุนเวียนไปด าเนินการที่
เกี่ยวกับสับปะรด
 -  การส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์/ แหง่ 20 20 100.00  - เปา้หมาย 5 จังหวัด ได้แก่ ล าปาง ราชบรีุ
    กลุ่มเกษตรกรทีเ่กี่ยวกับการผลิตและการรวบรวมสับปะรด จังหวัด 5 6 120.00 ประจวบคีรีขันธ์ ระยองและอุตรดิตถ์ ทัง้นีม้ี

จังหวัดทีด่ าเนินการเพิม่ คือ จังหวัดเชียงราย
แนวทางที ่8 วิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพฒันาพนัธุ์สับปะรด   กวก.
ทีท่นทานต่อโรคแมลง และใหผ้ลผลิตทีม่ีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรดและตลาดบริโภคสด
1. โครงการวิจัยการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทนุ
    การผลิตสับปะรด
    1.1 เทคนิคการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อสับปะรดพนัธุ์ใหม่ จ านวนพนัธุ์ 10 9 90.00
          ไม่น้อยกว่า 10 สายต้น 
    1.2 องค์ความรู้การเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อสับปะรดในเชิงการค้า เร่ือง 1 - -  - ได้ศึกษาเทคนิคการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ 9
          ส่งต่อเอกชน หน่วยงานราชการไปปรับใช้ต่อ ร้อยละ 100 75 75.00 สายต้น
    1.3 ข้อมูลอัตราการใช้น้ าทีเ่หมาะสมในการพน่สารปอ้งกัน เร่ือง 1 1 100.00  - การทดลองแล้วเสร็จ ธ.ค. 2560
          ก าจัดเพล้ียแปง้ในสับปะรด รวมทัง้การปรับใช้กับศัตรู
          สับปะรดชนิดอื่นและน าเผยแพร่ต่อไป
    1.4 ข้อมูลการจัดการปุย๋ทีเ่หมาะสมกับสับปะรดโรงงาน เร่ือง 1 - -  - ได้ข้อมูลน้ าหนักใบสด น้ าหนักใบแหง้ 

ร้อยละ 100 75 75.00 ความยาวใบ และความกว้าง และปริมาณ
ธาตุหลังปลูก

93



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. โครงการวิจัยและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ
    คุณภาพในโซ่อุปทานสับปะรดผลสดเพือ่การส่งออก
     - เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพนัธุ์ MD2 จากการเพาะเล้ียง เร่ือง 1 - -  - ต้นสับปะรด ค่อนข้างอ่อนแอจากโรคเน่า
       เนือ้เยื่อเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตส่งออก ร้อยละ 100 - - ท าใหต้้องปลูกซ่อมหลายคร้ัง ดังนัน้จะต้องมี

การจัดการแปลงใหร้ะบายน้ าได้ดี และพน่สาร
3. โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสด เคมี
    พนัธุ์ MD2 เพือ่ขยายผลสู่เกษตรกร
     3.1 เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพนัธุ์ MD2 และน าไป เร่ือง 1 1 100.00  - ด าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตและบนัทกึข้อมูล
           เผยแพร่สู่เกษตรกร ศูนย์ 5 5 100.00 แล้ว จ านวน 5 ศูนย์วิจัยฯ

     3.2 การผลิตต้นแม่พนัธุ์สับปะรดปลอดโรค ต้น 50,000 58 0.12  - จ านวนตัวอย่างทีป่ลอดเชื้อไวรัสโรคเหีย่ว
มีน้อย ท าใหก้ารขยายและเพิม่จ านวนต้น
สับปะรดได้ปริมาณน้อย

แนวทางที ่11 ส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐาน  มกอช.
เปน็วัตถุดิบปอ้นโรงงานแปรรูปอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ส่งเสริม
การปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในการขยายตลาดส่งออก
     - การพฒันาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้และเชื่อมโยงการผลิต  - โรงรวบรวมผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้
  การตลาดสินค้าทีไ่ด้มาตรฐาน  เพิม่ประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร

94



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

        1. ประชุมการวางแผนด าเนินการ คร้ัง 1 1 100.00
        2. วิเคราะหแ์ละประเมินศักยภาพกลุ่ม กลุ่ม 1 1 100.00
        3. อบรมใหค้วามรู้เจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานในสถานทีผ่ลิต ราย 30 - -
        4. ตรวจติดตามผลการด าเนินงานและใหค้ าปรึกษา คร้ัง 3 - -
        5. ประสานและสนับสนุนใหข้อการรับรองมาตรฐาน หน่วย 3 - -
          จากหน่วยรับรอง
รวมงบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 320,695,125 106,368,754 33.17
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

ใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด และ 3. เพือ่พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
เปา้หมายของยุทธศาสตร์ ระยะที ่1 (ป ี๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่พืน้ทีป่ลูกเปน็ 400,000 ไร่ ผลผลิต ๑๑๗,600 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 294 กิโลกรัม ในป ี2564
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ป ี2561 - 2564
งบประมาณป ี2561 จ านวน 129,023,476 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. จัดระบบการผลิตทีเ่หมาะสม
    ๑.๑ จัดระบบชลประทานสนับสนุนพืน้ทีป่ลูกถั่วเหลือง จังหวัด 3 3 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่งตลอดทัง้ปงีบประมาณ
          1) ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายน้ างาว (ระยะที ่2) จังหวัดล าปาง ไร่ 6,920 5,674 82.00  - อนุมัติรับราคาเมือ่วันที ่22 ธันวาคม 2560

ครัวเรือน 750
          2) ระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าหว้ยเด่นยาว จังหวัดล าปาง ไร่ 500 375 75.00

ครัวเรือน 90
          3) ระบบส่งน้ าฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ าแม่กึ๊ดระยะ 2 จังหวัดล าปาง ไร่ 500 500 100.00

ครัวเรือน 100
ไร่ 1,090 709 65.00

              จังหวัดหนองคาย ครัวเรือน 400
          5) ซ่อมแซมทางระบายน้ าลาดสวาย จังหวัดนนทบรีุ ไร่ 330 330 100.00

ครัวเรือน 90 - -
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          4) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นหนองหมืน่

         6. ยทุธศาสตร์ถ่ัวเหลอืงเพ่ือความมั่นคงทางดา้นอาหาร ระยะที่ 1 ป ีพ.ศ. 2561 - 2564

1. สร้างแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพือ่ความปลอดภยัและความมัน่คงทางด้านอาหารในประเทศอย่างยั่งยืน 2. เพือ่พฒันาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถั่วเหลือง

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

เร่ือง 4 4 100.00  - เร่ิมด าเนินการป ี2559 - 2564
           1) รวบรวมและศึกษาเชื้อพนัธุกรรมถั่วเหลืองและถั่วเหลือง ร้อยละ 100 75 75.00
              ฝักสด
           2) ผสมพนัธุ์ คัดเลือกพนัธุ์ ผลผลิตสูงและต้านทานโรค  
              น าเข้าเปรียบเทยีบพนัธุ์

เร่ือง 9 9 100.00  - เร่ิมด าเนินการป ี2559 - 2563

ร้อยละ 100 75 75.00

            การจัดการธาตุอาหาร  การก าจัดวัชพชื การปอ้งกันก าจัด

            แมลงศัตรูทีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่ผลผลิตและลดต้นทนุ

จังหวัด 4 4 100.00  - เร่ิมด าเนินการป ี2559 - 2563

ไร่ 20 20 100.00

แปลง 10 10 100.00

ราย 10 10 100.00

ร้อยละ 100 75 75.00
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           และเขตกรรมทีเ่หมาะสมในพืน้ทีจ่ังหวัดเลย ขอนแก่น

           หนองบวัล าภ ูและอุดรธานี

 

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือลดต้นทนุและเพ่ิมศักยภาพการผลิต

          ถั่วเหลืองเฉพาะพืน้ที ่

          - การเพิม่ผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดด้านพนัธุ์

    2.1 วิจัยและพฒันาพนัธุ์ถั่วเหลือง

   2.2 วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง

          - ศึกษาด้านเขตกรรม ได้แก่ ระยะปลูก ช่วงปลูก วิธีปลูก

    2.3 ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

จังหวัด 9 9 100.00  - เร่ิมด าเนินการป ี2559 - 2564

          แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

ไร่ 180 180 100.00

แปลง 90 90 100.00

ราย 90 90 100.00  - ป ี2563 ส้ินสุดการทดสอบและพฒันาใน

ร้อยละ 100 70 70.00    พืน้ทีจ่ังหวัดขอนแก่น และเลย พืน้ทีเ่ปา้หมาย

   20 แปลง จ านวน 40 ไร่

 - ป ี2564 ส้ินสุดการทดสอบและพฒันา

    3.1 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์คัด ตัน 9 2.8 31.11  - กองทนุพฒันาการผลิตถั่วเหลือง 2.1 ตัน

ตัน 85.1 62.7 73.68  -  เปา้หมายของ วก. 85.1 ตัน 700 ไร่

ไร่ 700 552.5 78.93   

ตัน 377 131 34.75

ไร่ 3,020 1,048 34.70

ตัน 1,630 901.63 55.31  - กรมวิชาการเกษตร 23.2 ตัน 116 ไร่

ไร่ 5,626 5,092 90.51  - กรมวิชาการเกษตรได้ปรับลดเปา้หมายเหลือ

   650 ไร่

 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ 878.43 ตัน 4,976 ไร่
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    2.4 ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง

          - ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพนัธุ์ถั่วเหลืองของ

            กรมวิชาการเกษตรเปรียบเทยีบกับวิธีของเกษตรกร 

            พืน้ทีจ่ังหวัดละ 20 ไร่ 10 ราย ๆ ละ 2 ไร่

3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเหลืองคุณภาพดีใหเ้พียงพอต่อความต้องการ

    3.2 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์หลัก

    3.3 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์ขยาย

    3.4 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์จ าหน่าย



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

เครือข่าย 54 54 100

คร้ัง 2,500 2,259 90.36

4. การพัฒนาประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้การผลิต

    4.1 การพฒันาเจ้าหน้าที่

          1) จัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ืองแนวทางการส่งเสริม คร้ัง 1 1 100  - ด าเนินการแล้ว วันที ่13 - 15 ธ.ค. 60

              การผลิตพชืตระกูลถั่วเพือ่ความมัน่คงทางอาหาร ราย 51 51 100

          2) จัดอบรมเจ้าหน้าที ่หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต คร้ัง 1 1 100  - ด าเนินการแล้ว วันที ่5 - 8 มี.ค. 61

              เมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ราย  -  -  -

    4.2 การพฒันาเกษตรกร

          1) จัดเวทถี่ายทอดความรู้ ราย 4,260 4,260 100

ศูนย์ 95 52 54.74

          3) จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ป ี2561 ศูนย์ 95 52 54.74

          4) จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ศูนย์ 118 82 69.49

              ป ี2559 - 2560

    4.3 การประชาสัมพนัธ์

          - รณรงค์การใช้เมล็ดพนัธุ์ดี ศูนย์ 213 74 34.74

    4.4 ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ดีทีผ่ลิตได้ ตัน 1,092  -  - - ผลผลิตออกในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61

5. งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้หมด บาท 129,023,476 30,703,575 23.80
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          2) จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ป ี2561

    3.5 สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง

    3.6 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพนัธุ์



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพือ่ผลิตมะพร้าวใหม้ีปริมาณผลผลิตใหเ้พยีงพอและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 2. พฒันาเกษตรกรใหม้ีความสามารถในการผลิต ลดต้นทนุการผลิต

การปอ้งกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 3. พฒันากลุ่มเกษตรกรใหเ้ข้มแข็งสามารถพึง่พาตนเองได้ และ 4. ส่งเสริมใหเ้กิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบ 
สร้างโอกาสทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิม่

เปา้หมาย ระยะที ่๑ (ป ี๒๕๖๑ - 2564) 1. รักษาระดับผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ ากว่า ๑,000 กิโลกรัม/ไร่ และ 2. ผลผลิตไม่ต่ ากว่า ๑.๑ ล้านตัน
ระยะเวลา ต้ังแต่ป ี2561 -  2564
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 27,424,273 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
    1.1 กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้้า
          ทีเ่หมาะสม
          1) การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ครัวเรือน 29,000 29,000 100.00
          2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
              2.1) ปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) ตัน 80 80 100.00
              2.2) ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) ไร่ 160 160 100.00
              2.3) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ตัน 16 16 100.00
              2.4) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 5,720 5,720 100.00
    1.2 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้การผลิต

          - ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ไร่ 330 330 100.00

100

แผนปฏบิตัิงาน

                7. ยทุธศาสตร์มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64                

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.3 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบนัเกษตรกรใหเ้ข้มแข็ง 
          และเปน็ Smart farmer 
          -  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการ กลุ่ม 20 20 100.00
             ใหส้ถาบนัเกษตรกร
    1.4 กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว
          ๑) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิต/คุณภาพและ
               ลดต้นทนุการผลิต
               ๑ .๑) วิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวทีดี่และเหมาะสม
                      (1) เทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าว เร่ือง 3 3 100.00
                           เพือ่อุตสาหกรรมกะทิ ร้อยละ 100 75 75.00
                      (๒) การจัดการสวนมะพร้าวในพืน้ทีท่ีม่ี แปลง 7 7 100.00
                           การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว
                      (3) การปลูกพชืแซมในสวนมะพร้าวอายุมาก แปลง 1 1 100.00
                           เพือ่เพิม่รายได้
                      (4) รายได้จากการปลูกพชืแซม บาท/ไร่ - - -
              ๑ .๒) วิจัยและพฒันาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพะงัน เร่ือง 1 1 100.00
                      สู่มาตรฐานอินทรีย์
          ๒) วิจัยและพฒันาพนัธุ์มะพร้าวทีเ่หมาะสม
               ๒ .๑) วิจัยปรับปรุงพนัธุ์และขยายพนัธุ์มะพร้าว กิจกรรม 1 1 100.00
               ๒ .๒) การขยายพนัธุ์มะพร้าวแบบรวดเร็ว เร่ือง 2 2 100.00
                      (Tissue Culture)
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

          ๓) สร้างแปลงผลิตพนัธุ์มะพร้าวเพือ่การพฒันาพนัธุ์
              ๓ .๑) สร้างแปลงพนัธุ์มะพร้าวเพือ่การพฒันา/ขยายไปยัง
                     พืน้ทีใ่หม่
                     (1) สร้างแปลงแม่พนัธุ์เรนเนล์ ไร่ 50 - -
                ต้น 1,100 - -
                     (2) สร้างแปลงพอ่พนัธุ์เวสทอ์ัฟริกันต้นสูง ไร่ 50 - -

ต้น 1,100 - -
                     (3) สร้างแปลงแม่พนัธุ์สวีลูกผสม ๑ ไร่ 50 - -

ต้น 1,250 - -
                     (4) สร้างแปลงพอ่พนัธุ์ไทยต้นสูง ไร่ 100 - -

ต้น 2,200 - -
              ๓ .๒) สร้างแปลงพอ่-แม่พนัธุ์มะพร้าวพนัธุ์ลูกผสมและ ไร่ 100 - -
                     มะพร้าวพนัธุ์ดี
2. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการปอ้งกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการ
          ศัตรูมะพร้าว
          1) เพิม่ศักยภาพด้านเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ การขยายศัตรู หน่วยงาน 5 5 100.00
                ธรรมชาติ
          ๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยี การปอ้งกันก าจัดโรคและศัตรู ราย 7,700 12,000 155.84
               มะพร้าว คร้ัง 5 11 220.00

ราย 50 50 100.00
          ๓) ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูมะพร้าว แปลง 77 31 40.26

เร่ือง 3 3 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภยั
          การระบาดของศัตรูมะพร้าว
           - พฒันารูปแบบการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูล แปลง 276 276 100.00 - ปรับเปล่ียนเปา้หมายจาก 400 แปลง
             สถานการณ์ เพือ่การพยากรณ์   เปน็ 276 แปลง
             และแจ้งเตือนภยัอย่างมีประสิทธิภาพ
    2.3 กลยุทธ์การปอ้งกัน ควบคุม และช่วยเหลือ
          - ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งใหเ้กษตรกรผลิตขยาย ราย 5,500 2,540 46.18
            ศัตรูธรรมชาติ และควบคุมศัตรูมะพร้าว
3. ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์มะพร้าว
    3.1 กลยุทธ์วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภณัฑ์มะพร้าว
           ใหห้ลากหลาย
           - วิจัยและพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์ใหม่จัดท าโครงการ โครงการ 1 1 100.00
             วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์มะพร้าว เพือ่ใหไ้ด้ผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 100 45 45.00
             เคร่ืองส าอางค์ออวอวว
4. ด้านพัฒนาการตลาด
    4.1 กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภณัฑ์
          1) รณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง คร้ัง 2 1 50.00
               ทัง้ในและต่างประเทศ
          2) จัดงานเชื่อมโยงตลาดและผลิตภณัฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ คร้ัง 1 - -
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    4.2 กลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
          ของอุตสาหกรรมมะพร้าว
           1) การแลกเปล่ียนความร่วมมือตลอด Supply Chain 
               กับต่างประเทศ
               - project on Promotion and Development คร้ัง 1 1 100.00  - 20 - 26 พฤษภาคม 2561
                 of Coconut Supply Chain Management    ณ สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 27,424,273 3,590,665 13.09
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หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร  
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วิสัยทศัน์ของยุทธศาสตร์ พฒันาปาล์มน้ ามัน น้ ามันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพือ่การแข่งขันในการด าเนินธุรกิจในอาเซียน
เปา้หมายของยุทธศาสตร์ด้าน 1. เพิม่เปอร์เซ็นน้ ามันปาล์ม ป ี2560-2569 เปน็ 22% ป ี2570-2579 เปน็ 23% 
การผลิต 2. เพิม่ผลผลิตต่อไร่ ป ี2564 เปน็ 2.75 ตัน/ไร่ ป ี2569 เปน็ 3.00 ตัน/ไร่ ป ี2574 เปน็ 3.25 ตัน/ไร่ ป ี2579 เปน็ 3.50 ตัน/ไร่

3. เพิม่รายได้ใหแ้ก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมปลูก/เล้ียงสัตว์ แซม ร่วมในสวนปาล์ม
ระยะเวลาของยุทธศาตร์ ต้ังแต่ป ี2560 - 2579
งบประมาณยุทธศาสตร์ ป ี2561 จ านวน  378,851,426 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

1. กิจกรรมการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้้ามัน
เครือข่าย

           ผู้ตัดปาล์ม/ลานเท กับโรงงานสกัดปาล์มน้ ามัน ทีจ่ะร่วมกัน  ราย 600 600 100.00

           พฒันาเปอร์เซ็นต์น้ ามัน โดยประชุม/อบรม ส่งเสริม และ

           ใหค้วามรู้เร่ืองการตัดปาล์มคุณภาพทีถู่กต้อง ผ่านการสร้าง

           เครือข่าย ขยายผลการพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน

           ทัง้ระบบ สู่จังหวัดกระบี ่ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช 
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     1.1 สร้างเครือข่ายของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน

                  8. ยทุธศาสตร์การปฏิรูปปาลม์น้้ามันและน้้ามันปาลม์ทั้งระบบ ป ี2560 - 2579  (ดา้นการผลติ)              

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน 2561

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ



ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     1.2 โครงการการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันตามชั้นคุณภาพ

           (งบพฒันาจังหวัด/กวก.)

           1) อบรมเกษตรกร ราย 360 360 100.00

           2) อบรมผู้เก็บเกี่ยว ราย 60 60 100.00

           3) วิเคราะหอ์งค์ประกอบทะลายและเปอร์เซ็นต์น้ ามัน ทะลาย 360 360 100.00

           4) วิเคราะหเ์กรดคุณภาพทะลายปาล์มน้ ามัน ลานเท 30 30 100.00

     1.3 เปา้หมายเปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์ม ป ี2560 - 2569 เปอร์เซ็น 22 17.81  - ค่าเฉล่ีย ณ เดือนเมษายน 2561
2. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้้ามันต่อไร่ และลดต้นทนุการผลิต

           1) ส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ ามันด้วยปาล์มพนัธุ์ดี 

                ในพืน้ทีเ่หมาะสม (S1, S2) รายละไม่เกิน 10 ไร่

จังหวัด 8 8 100.00

                 1.2) การเพาะเล้ียงต้นกล้าปาล์มน้ ามันพนัธุ์ดี ต้น 50,000 50,000 100.00

                        เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรปลูกทดแทน

                 1.3) ค่าปจัจัยการผลิตเพือ่ส่งเสริมการปลูกพชืแซม ไร่ 600 120 20.00

                         เหมาะสม ในพืน้ทีร่ะหว่างรอปาล์มใหผ้ล บาท

                  1.4) อบรมเกษตรกรในการปลูกทดแทน ราย 200 200 100.00
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    2.1 วางแผนการผลิตในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่พฒันาประสิทธิภาพ

           การผลิตปาล์มน้ ามันตามหลักการแผนที่

                 1.1) ชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ



ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

           2) กิจกรรมพฒันาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตร แปลง 145 145 100.00  - พืน้ทีด่ าเนินการ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 
                แบบแปลงใหญ่ สินค้าปาล์มน้ ามัน    กระบี ่ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส  

                 2.1) ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) ราย 6,424 5,967 92.89    ปตัตานี พงังา พทัลุง ยะลา  ระนอง สงขลา

ไร่ 89,031 88,261 99.14    สตูล และ สุราษฎร์ธานี

ตัน 1,775 1,545 87.04

                  2.2) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ราย 5,887 6,059 102.92

ตัน 308 336 109.09

                  2.3) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ราย 14,283 13,915 97.42

ลิตร 105,300 100,222 95.18

           3) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิต

               ปาล์มน้ ามันผ่านศูนย์เรียนรู้ ทัง้พืน้ทีเ่หมาะสมและ

                ไม่เหมาะสมโดยการพฒันาเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

                การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการอบรม

                เกษตรกรเร่ืองการจัดการดิน

                3.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามัน ราย 2,400 2,400 100.00

                        ผ่านศูนย์เรียนรู้ 

แปลง 4 3 75.00
                       ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืน้ทีด่ าเนินการ

                       จังหวัดกระบี ่ชุมพร และตรัง
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                3.2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 



ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

          4) ผลักดันการวิจัยและการพฒันาด้านการผลิต - -

               4.1) พนัธุ์ปาล์มน้ ามันทีดี่

                      (1) โครงการวิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามัน พนัธุ์ 1 1 100.00  - ด าเนินการต่อเนือ่งต้ังแต่ป ี2560 - 2565

                            เพือ่เพิม่ผลผลิตน้ ามัน ร้อยละ 100 75 75.00

                       กิจกรรมที ่1 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 75 75.00

                                        เพิม่ผลผลิตน้ ามัน

                       กิจกรรมที ่2 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 75 75.00

                                        ทีไ่ด้จากการผสมข้ามระหว่าง 

                                        E. guineensis x E. oleifera 

                                        เพือ่พนัธุ์สูงช้า

                      กิจกรรมที ่3 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามันทีม่ี ร้อยละ 100 75 75.00

                                       ศักยภาพเพือ่ปลูกในพืน้ทีเ่หมาะสม

                                       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                       กิจกรรมที ่4  การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่การ ร้อยละ 100 75 75.00

                                         ปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามัน

                       กิจกรรมที ่5 การทดสอบและประเมินศักยภาพ ร้อยละ 100 75 75.00  - ด าเนินการใน 5 ภาค รวม 10 จังหวัด

                                       พนัธุ์ปาล์มน้ ามันในพืน้ทีต่่าง ๆ
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ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

              4. 2) เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มทีเ่หมาะสม

                      กับพืน้ที่

                       (1) วิจัยและผลิตพนัธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 24 24.00

                            สนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ ามันเพือ่

                            ทดแทนพลังงาน

                             (1.1) เมล็ดงอก เมล็ด 750,000 142,025 18.94

                             (1.2) ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 3 - 5 เดือน ต้น 200,000 35,560 17.78

                             (1.3) ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 8 - 12 เดือน ต้น 100,000 75,254 75.25

                       (2) ผลิตพนัธุ์ปาล์มน้ ามันคุณภาพดี ร้อยละ 100 61.51 61.51 อยู่ระหว่างการผลิต

                             - เมล็ดงอก เมล็ด 1,000,000 650,594 65.06
                             - ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 3 - 5 เดือน ต้น 120,000 60,000 50.00
                             - ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 8 - 12 เดือน ต้น 510,000 290,000 56.86

                       (3) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีเพิม่ประสิทธิภาพ

                             การผลิตปาล์มน้ ามัน

                       กิจกรรมที ่1 การจัดการธาตุอาหารและน้ า ร้อยละ 100 75 75.00

                                         ในสวนปาล์มน้ ามัน

                       กิจกรรมที ่2 การวิจัยด้านสรีระวิทยาทีม่ีผลต่อ ร้อยละ 100 75 75.00

                                        ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน
                      กิจกรรมที ่3 วิทยาการการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 75 75.00
                      (4) วิจัยการปอ้งกันก าจัดโรคและแมลง ร้อยละ 100 75 75.00
                            ในปาล์มน้ ามัน
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ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                     (5) วิจัยการทดสอบพนัธุ์และเทคโนโลยีการปลูก ร้อยละ 100 75 75.00

                           ปาล์มน้ ามันในพืน้ทีเ่กษตรกรในเขตภาคเหนือ 
                           ตอนล่าง (ระยะที ่2)

                     (6) วิจัยการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน

                           ด้วยการจัดการทีเ่หมาะสมระดับชุมชนใน ร้อยละ 100 75 75.00

                           พืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

                     (7) วิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์ม ร้อยละ 100 75 75.00

                           น้ ามันพืน้ทีป่ลูกใหม่ระยะที ่ 2 ภาคตะวันออก

                           เฉียงเหนือตอนล่าง

                     (8) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 75 75.00

                     (9) วิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ ร้อยละ 100 75 75.00

                           ประเมินปริมาณธาตุอาหารในปาล์มน้ ามัน
                    (10) วิจัยติดตามการระบาดแมลงศัตรูมะพร้าวและ ร้อยละ 100 75 75.00
                          ปาล์มน้ ามันภายใต้การเปล่ียนแปลง
                           สภาพภมูิอากาศ และพฒันาระบบเตือนภยั
                    (11) วิจัยความผันแปรของสภาพภมูิอากาศต่อ ร้อยละ 100 75 75.00
                            การใหผ้ลผลิตปาล์มน้ ามัน

                    (12) วิจัยและพฒันาการผลิตปาล์มน้ ามันพืน้ที่ ร้อยละ 100 75 75.00

                            ภาคใต้ตอนบน
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ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                    (13) ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพชื ร้อยละ 100 75 75.00
                            เศรษฐกิจหลักทีเ่หมาะสมกับภมูินิเวศใน
                            ภาคใต้ตอนล่าง
                    (14) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 75 75.00

                            ทีเ่หมาะสมในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง

                    (15) วิจัยและพฒันาวอเตอร์ฟตุพร้ินของการผลิต ร้อยละ 100 75 75.00

                            พชืเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ ามัน)

              5) การบริหารจัดการ

                   - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัด 8 8 100.00   ใช้งบด าเนินงานปกติในการ ส่งเสริม

                     โดยแนะน า ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีสหกรณ์ แปลง 23 23 100.00   กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการใน จังหวัด กระบี่

                     เพือ่สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่   ชุมพร นราธิวาส สุราษฎร์ธานี เชียงราย

  พงังา ยะลา และอ านาจเจริญ

             6) การบริหารจัดการน้ า (โครงการจัดหาแหล่งน้ าส่งเสริม  - นอกเขตชลประทาน

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 แหง่ อยู่ระหว่าง

  ด าเนินการ 1 แหง่ อีก 1 แหง่ สปก.ยังไม่

  ส่งมอบพืน้ทีใ่หเ้ข้าด าเนินการ

 - ในเขตชลประทาน 4 แหง่
 - ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                  -  ก่อสร้างแก้มลิงนิคมสหกรณ์ทา่แซะพร้อมอาคาร ร้อยละ 100 75 75.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

                     ประกอบ ต .ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร    (นอกเขตชลประทาน)
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                  เกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน )

                    (1) นอกเขตชลประทาน



ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                  -  ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า       ร้อยละ 100 72 72.00

                  -  ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ านิคม ร้อยละ 100 98 98.00

ร้อยละ 100 67 67.00
                    ต .ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา 

ร้อยละ 100 100 100.00

ร้อยละ 100  -  -  - สปก. ยังไม่ส่งมอบพืน้ทีใ่หเ้ข้าด าเนินการ

                    อ .ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี 

ร้อยละ 100 73 73.00

ร้อยละ 100 100 100.00
                    โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา ต .มะรือโบออก 

                    อ .เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

112

                  - ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ปตร.ปเิหล็ง 7 

                     บา้นเทพวังทอง ต .ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร   

                 -  ก่อสร้างระบบส่งน้ าแก้มลิงหนองหารบอ 

                     สหกรณ์หลังสวน ต .หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

                 -  ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า      

                    บา้นควนสินชัย ต .ไทรทอง อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี 

              (2) ในเขตชลประทาน

                 -  งานจัดระบบน้ าโครงการฝายคลองนางย่อน     

                    ต .คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา

                 -  ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า

                    จัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนแปลง สปก . ต.ไทรทอง  



ผล (1 เม.ย 61 -
30 ม.ิย. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ร้อยละ 100 100 100.00

ร้อยละ 100 100 100.00

ตัน/ไร่ 2.75 2.92  -

3. เพ่ิมรายได้เสริมใหเ้กษตรกร

     3.1 ศึกษาวิจัยและส่งเสริมสินค้าแกษตรอื่นๆ ทีส่ามารถปลูก/ เร่ือง 1 1 100.00  - จัดท ายกร่างโครงการศึกษาวิจัยฯ และแบบ

           เล้ียง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปาล์มตามความเหมาะสม ร้อยละ 100 20 20.00    จัดเก็บข้อมูลแล้ว จะสามารถเก็บข้อมูลในช่วง

           ในแต่ละพืน้ที่    เดือนส.ค.-ก.ย.61 

4. งบประมาณรวม บาท 378,851,426 184,603,285 48.73
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                   -  ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ า              

                      ปเิหล็งสายที ่2 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

                      บางนรา ต .มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

    2.2 เปา้หมายผลผลิตต่อไร่ ป ี2564

               -  ซ่อมแซมอาคารรับน้ าคลองระบายน้ าปเิหล็งสายที ่5          

                   โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา  

                   ต .มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 



 

 
 
 
 

โครงการส าคัญอื่น ๆ 
 
 
 

 

 
 



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

วัตถุประสงค์โครงการ                          1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. ใหบ้ริการและพฒันาเพือ่การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริการและพฒันาต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับความปน็อยู่
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาชุมชนเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ทีต่ามแนวพระราชด าริ
4. พฒันาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพือ่การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ                     จ านวน 13 หมูบ่า้น ได้แก่ 1) ต าบลผาบอ่ง (หมู ่2 บา้นปาุปุ ๊บา้นทา่โปงุแดง หมู ่7 บา้นหว้ยแก้ว หมู ่8 บา้นหว้ยเสือเฒ่า และหมู ่11 บา้นม่อนตะแลง)
2) ต าบลปางหมู หมู ่3 บา้นทุง่กองมู  หมู ่4 บา้นในสอย หมู ่6 บา้นสบปอุง หมู ่7 บา้นสบสอย หมู ่8 บา้นไม้แงะ หมู ่9 บา้นไม้สะเป ุและหมู ่13 บา้นดอยแสง 

ระยะเวลาของโครงการ                     ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 4,058,800 บาท

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ และในพืน้ที่ คร้ัง 3  -  -
    ขยายผล 13 หมูบ่า้น
2. จัดประชุมคณะท างานโครงการศูนย์บริการและพฒันาลุ่มน้ าปาย แผน 1  -  -
    เพือ่ทบทวนแผนแม่บท/การจัดท าแผนปฏบิติัการป ี61
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เปา้หมาย ร้อยละ

9. โครงการพระราชด าริ
   1) ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น  าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 3 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

3. จัดประชุมสัมมนาเพือ่ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการศูนย์ คร้ัง 1 1 100.00
    บริการและพฒันาตามพระราชด าริป ี2561 จ านวน 30 คน
4. จัดท าหนังสือประชาสัมพนัธ์โครงการ ฯ 150 เล่ม โครงการ 1
5. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 12 8 66.67
6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าป ี โครงการ 1  -  -
7. อ านวยการ และบรูณาการ (ค่าวัสดุส านักงาน) โครงการ 1  -  -
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 75,000 29,655 39.54
กรมการข้าว

ไร่ 12 12 100.00
    เมล็ดพนัธุ์ข้าว
2. แสดงพนัธุ์ข้าวและธัญพชืเมืองหนาว ตัวอย่าง 100  -  -  - อยู่ระหว่างการด าเนินการเตรียมพนัธุ์ข้าว
3. กระจายพนัธุ์ข้าวสู่เกษตรกร กิโลกรัม 2,000 2,094 104.70
4. ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว ราย 100 65 65.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 155,000 155,000 100.00
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 700,000 70.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 20 100.00
3. ฝึกอบรม ราย 20 20 100.00
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 8 80.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 180,900 122,463.50 67.70
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๑. แปลงเรียนรู้ด้านพนัธุ์ข้าว การผลิตข้าว และการผลิต



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 100.00
2. กองทนุอาหารสัตว์  กองทนุ 1  -  -      อยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบ
3. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร ราย 10  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 17,900 13,425 75.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 49 49 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 80 80 100.00
2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 3 75.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,000,000 1,449,261.32     72.46
กรมหม่อนไหม
1. แปลงเรียนรู้หม่อนสด ตัดแต่งกิ่งหม่อน ไร่ 1 1 100.00 - โน้มกิ่งหม่อนเพือ่ท าซุ้ม และใส่ปุย๋อินทรีย์
    - ผู้มาดูงานแปลงเรียนรู้ ราย  - 300  -   อัดเม็ดบ ารุงแปลงหม่อน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,000  -  -
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 40 40 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 40 35 87.50
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานพระราชทาน ฯ ไร่ 40 40 100.00
4. สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 40 30 75.00
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ 1  -  -
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 819,600 398,600 48.63
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย 2/100 21/100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 28,000 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพชืปลอดภยั และการจัดฟาร์ม ราย 50 50 100.00
    ตามแนวพระราชด าริ
2. ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์ ไร่ 1 1 100.00
3. ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมูบ่า้นเครือข่าย หมูบ่า้น 2 2 100.00
4. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม แปลง 3 3 100.00
    4.1 การผลิตกล้วยไม้ แปลง 1 1 100.00
    4.2 พชืสมุนไพร แปลง 1 1 100.00
    4.3 การควบคุมศัตรูพชืโดยชีววิธี แปลง 1 1 100.00
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภณัฑ์ ราย 40 40 100.00
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 2  -
    และพฒันาผลิตภณัฑ์
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร คน 5 5 100.00
8. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 676,000 526,000 77.81
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 3 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 29,500 81.04
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการ เร่ือง 1  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    และพฒันาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,000 63,693 90.99
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 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การศึกษาทดลองการพฒันาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุบนพืน้ทีสู่งสาธิต และแสดงไว้เปน็องค์ความรู้ 
    ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตขยายผลการพฒันาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง เพือ่ยกระดับความเปน็อยู่
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุ
3. เพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ว  สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่การเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ 1) ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ พืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา  2) หมูบ่า้นในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป ุอ าเภอเมือง   

จ านวน 12 หมูบ่า้น  3) หมูบ่า้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมือง จ านวน 4 หมูบ่า้น 4) ส าหรับการขยายผลตามแนวกว้าง

มุง่เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ ไปสู่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 2,717,950  บาท
ผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ และในพืน้ที่ คร้ัง 3  -  -
    ขยายผล 13 หมูบ่า้น
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9. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 

      2) ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน
ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

2. จัดประชุมคณะท างานโครงการศูนย์บริการและพฒันาปางตองฯ แผน 1  -  -
    เพือ่ทบทวนแผนแม่บท/การจัดท าแผนปฏบิติัการ ป ี2561
3. จัดประชุมสัมมนาเพือ่ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการศูนย์ คร้ัง 1 1 100.00
    บริการ และพฒันาตามพระราชด าริป ี2561 จ านวน 30 คน 
4. จัดท าหนังสือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ จ านวน 150 เล่ม โครงการ 1  -  -
5. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 12 8 66.67
6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี โครงการ 1  -  -
7. อ านวยการ และบรูณาการ (ค่าวัสดุส านักงาน) โครงการ 1  -  -
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 75,000 29,655 39.54
กรมการข้าว
1. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพชืเมืองหนาว ไร่ 6 6 100.00
2. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ ไร่ 6 6 100.00
3. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้าวนาทีสู่ง ไร่ 4 4 100.00
4. แปลงขยายผลสู่ชุมชน ไร่ 6 6 100.00
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตามใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ราย 100 6 6.00  - พืน้ทีบ่างส่วนอยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติ
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 238,000 99,600 41.85    จัดอบรม
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 700,000 70.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 20 100.00
3. ฝึกอบรม ราย 20 20 100.00
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 8 80.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 180,900 138,977 76.83
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงแพะ - แกะ
    1.1 พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 50 100.00
    1.2 ผลิตลูก  ตัว 20 20 100.00
    1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 100.00
    1.4 จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
    1.5 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 10 10 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 26,200 26,200 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
   1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 40 40 100.00
   1.2 การฝึกอบรม ราย 60 60 100.00
2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 3 75.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 450,000 334,653 74.37
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพาะช าหม่อน ต้น 5,000 2,500 50.00 - ส่งมอบวัสดุเกษตรและเตรียมถุงเพาะช า
2. ปลูกหม่อนในไร่กาแฟ ไร่  -  -  -   เพือ่รอการตัดกิ่งหม่อนผล
3. สนับสนุน rollup องค์ความรู้หม่อนไหม เร่ือง 5 5 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 45,000 22,073 49.05
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30 15 50.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 30 30 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 30 35 116.67
4. สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 30 30 100.00
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ แหง่ 1  - -
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 738,450 425,015 57.56
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/100 2/100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 28,000 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    2.1 ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่ 3  -  -
    2.2 ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่ 2 2 100.00
3. ส่งเสริมการผลิตปุย๋หมัก/ปุย๋พชืสดเพือ่ลดการใช้สารเคมี กลุ่ม 5 5 100.00
4. ขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน 1 1 100.00
5. จัดงานรณรงค์การน ากล้วยไม้คืนสู่ปาุ คร้ัง 1  -  -
6. จ้างเหมาคนงานเกษตร ราย 5 5 100.00
7  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 830,000 510,000 61.45
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 3 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย  1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 29,500 81.04
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการและพฒันา เร่ือง 1  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    ทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,000 70,000 100.00
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพิม่ความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพ
ใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงส าหรับประชาชน
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านพชืไร่ พชืสวน ไม้ดอกไม้ประดับ 
ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ ใหแ้ก่ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
ทีอ่ยู่ในพืน้ที ่และขยายผลไปยังพืน้ทีใ่กล้เคียงในอ าเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 2,070,100  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท างาน คร้ัง 12 3 25.00
    ศูนย์อ านวยการฯ ในพืน้ทีโ่ครงการฯ
2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูง คร้ัง 8 2 25.00
    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

9. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
  3) ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวัดเชียงใหม่

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ
    3.1 แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ แผ่น 2,000  -  -
    3.2 วีดิทศัน์แนะน าศูนย์ฯ งาน 1  -  -
4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรายงานผลการปฏบิติังานประจ าเดือน คร้ัง 12 3 25.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 26,550 22.13
กรมการข้าว
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้ คร้ัง 36 36 100.00
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย ไร่ 1 1 100.00
๓. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 5 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  -  -  - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า คร้ัง 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 86,100 50,217.70        58.32
กรมปศุสัตว์
1. การสาธิต
    1.1 การเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 100 100 100.00
    1.2 การเล้ียงไก่ไข่ ตัว 500 500 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 43,900 43,900 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 11 11 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 30 30 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 10 83.33
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 197,000 98.50
กรมหม่อนไหม
1. ซ่อมแซมอาคารแปรูป จุด 1 1 100.00
2. จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ปา้ย 4 4 100.00
3. จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ ชุด 2 2 100.00
4. สนับสนุนวัสดุการเกษตร จุด 1 1 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,500 30,500 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
    1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 20 20 100.00
    1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 20 20 100.00
    1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 20 20 100.00
    1.4 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่นในการปลูกไม้ผล ไร่ 10 10 100.00
    1.5 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่นในการปลูกพชืผัก ไร่ 5 5 100.00
    1.6 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่นในการปลูกข้าว ไร่ 7 4 57.14
2. โครงการทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ 1  -  -
3. ดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 984,000 719,300 73.10
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 110 110 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/110 2/110 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,800 30,800 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 4 4 100.00
3. แปลงเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไร่ 2 2 100.00
    และฝึกปฏบิติั
4. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ ราย 60 60 100.00
5. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 50 50 100.00
6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภมูิทศัน์หน้าศูนย์ฯ ไร่ 1 1 100.00
7. ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน 1 1 100.00
8. จ้างเหมาแรงงาน คน 2 2 100.00
9. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 488,400 420,800 86.16
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการอุดมการณ์ คร้ัง 4 3 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย  1/30  1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 30,100 82.69
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ฯ เร่ือง 1  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,000 45,092.95        90.19
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์  กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้การพฒันาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. เปน็ศูนย์บริการพฒันาแบบเบด็เสร็จทีบ่รูณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม
3. ขยายผลการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม เพือ่ประชาชนมีความเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้
4. พฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิการต่างๆ  รวมกลุ่มรวมพลังในการพฒันาและสร้างความมัน่คง
5. สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและสนับสนุนพฒันาการทอ่งเทีย่ว

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

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 10,086,750  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. อ านวยการค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน บรูณาการประสานงาน คร้ัง 9 9 100.00
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพืน้ทีร่าบเชิงเขาสระแก้ว - คร้ัง 9 4 44.44
    ปราจีนบรีุ ตามพระราชด าริ
3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ประจ าปี คร้ัง 1 1 100.00
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ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

9. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
    4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

4. การพฒันาระบบส่งน้ าพืน้ทีแ่ปลงเกษตรผสมผสาน ณ บา้นคลอง ระบบ 1 1 100.00
    หมากนัด ม.11 ต.บา้นแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 120,000 100.00
กรมการข้าว
1. การส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าว ไร่ 175 175 100.00
2. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว ราย 540 362 67.04
3. สนับสนุนปจัจัยการปลูกพชืหลังนา ราย 40 40 100.00
4. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 12 50.00
5. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพนัธุ์ คร้ัง 5 3 60.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 190,000 59,755 31.45
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 2,900,000 58.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 50  -  -
3. ประมงโรงเรียน แหง่ 8 8 100.00
4. ฝึกอบรม ราย 80 80 100.00
5. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 100.00
6. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 7 70.00
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 557,400 346,172 62.10
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 70 70 100.00
2. สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบอื  ราย 50 50 100.00
3. ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 20 20 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,800 27,600 75.00 130



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมชลประทาน
1. อาคารอัดน้ าคลองยุทธศาสตร์บา้นหว้ยชัน 3 แหง่ โครงการ 1 0.96 96.00  - (กรอบตามแผนงบประมาณ 7,000,000 บาท 
    ต าบลโคกไม้งาม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว     จัดสรรจริง 4,596,072 บาท )
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,596,072 4,033,866 87.77
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
    1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 250 250 100.00
    1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 350 350 100.00
    1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 100 100 100.00
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ 1  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 625,250 605,250 96.80
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. อบรมเกษตรกร สัมมนาเกษตรกร จ านวน 5 หลักสูตร
    1.1 หลักสูตรส่งเสริมการขยายพนัธุ์มันส าปะหลัง (พนัธุ์ระยอง) ราย 25 25 100.00
          เพือ่ลดต้นทนุใหเ้กษตรกร
    1.2 หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์ในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 30 30 100.00
    1.3 หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 15 15 100.00
    1.4 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพร ราย 30 32 106.67
    1.5 หลักสูตรการบริหารจัดการปา่ชุมชน ราย 30 30 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 591,700 152,310 25.74
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 120 120 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/120 2/120 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 33,600 33,600 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ราย 200 80 40.00
    และฝึกปฏบิติั
3. การแปรรูป และพฒันาผลิตภณัฑ์ กลุ่ม 10 10 100.00
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 750,000 740,000 98.67
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 20 15 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 5/150 5/150 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 182,000 142,000 78.02
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร  กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษา และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม 
2. พฒันาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมาะสมทีม่ีคุณภาพมาตรฐานทีดี่ เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต
3. เพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าใหก้ับประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถพึง่ตนเองได้ ด้วยการพฒันา เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษด้์านการเกษตร
4. เพือ่อนุรักษแ์ละบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชนหมูบ่า้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
5. เพือ่พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่บรูณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนโดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบรีุ จ านวน 109.99 ไร่ พืน้ทีห่มูบ่า้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่า้น จ านวน 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 1,967,500  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน/ติดตาม/สนับสนุนกิจกรรม (อ านวยการ) คร้ัง 3  -  -
2. สนับสนุนค่าไฟฟา้ เดือน 3  -  -
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ คร้ัง 4 4 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 100,000 24,000 24.00
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

9. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
   5) ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,100 23,153 50.22
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสุกร ตัว 10 10 100.00
2. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี ตัว 20 20 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 41,600 41,600 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 109 109 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 300 300 100.00
2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 7 58.33
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,200,000 825,431 68.79
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
    1.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50 50 100.00
    1.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 100 100 100.00
    1.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 40 80.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 209,000 209,000 100.00

134



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 30 30 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/30  2/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,400 8,400 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    และฝึกปฏบิติั
     2.1 การเล้ียงชันโรง รัง 100 100 100.00
     2.2 การเล้ียงผ้ึงโพรง รัง 5  - -
     2.3 การผลิตไม้ผล ไร่ 50 50 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 326,000 259,760 79.68
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 3 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 30,400 83.52
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ด าเนินงานสนองพระราชด าริทีไ่ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาในเชิงคุณภาพใหม้ากยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริม พฒันาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ
    ไปยังประชาชน ใหส้ามารถน าไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. บรูณาการการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ฐานของศูนย์

เปา้หมายของโครงการ 1. ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ ทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ 

ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 8,654,994  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล และจัดท าแผนปฏบิติัการ คร้ัง 24 18 75.00
    ประจ าปี
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ัง 6 4 66.67
    คณะท างานขับเคล่ือนฯ
3. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานและการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ คร้ัง 12 9 75.00
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ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

9. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
6) ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ปงีบประมาณ  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

4. รายงานประจ าเดือน/รายงานประจ าปี คร้ัง 12 9 75.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 100,000 51,115.50 51.12
กรมการข้าว
๑. จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง 8 8 100.00
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว คร้ัง 50 50 100.00
๓. สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 50 50 100.00
๔. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 12 50.00
๕. จ้างเหมานักวิชาการเกษตร ราย/เดือน 1 1 100.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 93,060 46.53
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 3,200,000 64.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 516,100 261,375 50.64
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์
    1.1 เปด็/ไก่ ตัว 50 54 108.00
    1.2 ผลิตลูกเปด็/ไก่ ตัว 500 540 108.00
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 50 54 108.00
3. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร ราย 50 54 108.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 68,400 68,400 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
   1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 48 48 100.00
   1.2 การฝึกอบรม ราย 120 125 104.17
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 3 75.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 382,505 76.50
กรมชลประทาน
1. ขุดสระโครงการพฒันาแหล่งน้ าในพืน้ทีข่ยายผลของศูนย์บริการ โครงการ 1 1 100.00
    การพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ ต าบลแม่น้ าคู้  
    อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ขุดลอกสระเก็บน้ าศูนย์บริการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ โครงการ 1 0.80 80.00
    ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,971,494 3,686,731 74.16
    3.1 โครงการพฒันาแหล่งน้ าในพืน้ทีข่ยายผลของศูนย์บริการ บาท 3,772,934 3,643,793 96.58  - (กรอบตามแผนงบประมาณ 5,000,000 
          การพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ ต าบลแม่น้ าคู้      บาท) จัดสรรจริง 3,772,934 บาท
          อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง    

    3.2 ขุดลอกสระเก็บน้ าศูนย์บริการพฒันาปลวกแดงตาม บาท 1,198,560 42,938 3.58  - (กรอบตามแผนงบประมาณ 2,000,000 
          พระราชด าริ  ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง    บาท) จัดสรรจริง 1,198,560 บาท  

   เนือ่งจากสัญญาผู้รับจ้าง จะหมดสัญญา
   จึงใหผู้้รับจ้างท างานใหแ้ล้วเสร็จจึงจะเบกิ
   งบประมาณ

กรมพัฒนาทีด่ิน
1. จัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ไร่ 2,000 2,000 100.00
2. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50 50 100.00
3. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 100 100 100.00
4. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 100 200.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

5. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ และดูแล โครงการ 1 1 100.00
    รักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,470,600 1,450,200 98.61
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/100 1/100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 24,000 85.71
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. จัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร ราย 100  -  -
3. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่ 80  -  -
4. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ จุด 5 2 40.00
5. จ้างเหมาแรงงาน ราย 2 2 100.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 764,000 476,390 62.35
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 3 75.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 27,910 76.68
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมประมง กรมปศุสัตว์  กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ระราชทานใหศู้นย์พฒันาปศุสัตว์ ตามพระราชด าริ
    เปน็ศูนย์กลางการผลิตพนัธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพนัธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริทีข่าดแคลน และราษฎรทีย่ากจนในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจากศูนย์
    รวมทัง้เปน็ศูนย์พฒันาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน
2. เพือ่ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ที่
3. เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่างใหเ้กษตรกรและผู้สนใจน าไปพฒันาการประกอบอาชีพ
    และขยายผลการพฒันาสู่พืน้ทีเ่ปา้หมายอย่างยั่งยืน   

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพืน้ทีร่อบศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ พษิณุโลก 
และอุตรดิตถ์ และพืน้ทีอ่ าเภอในจังหวัดเลย พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน /พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ /มีฐานะยากจน /ราษฎรผู้สนใจทัว่ไป /ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 2,992,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. การปฏบิติังานสนับสนุนการก ากับ และรายงานผล
    1.1 ประสาน อ านวยการ และสนับสนุนการปฏบิติัการ ในพืน้ที่ คร้ัง 12  -  -
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

9. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
      7) ศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชด าริ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

    1.2 จัดท ารายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
    1.3 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 1  -  -
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ คร้ัง 1  -  -
    2.2 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนฯ คร้ัง 4  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 100,000 10,820 10.82
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 500,000 50.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 40  - -
3. ฝึกอบรม ราย 40 40 100.00
4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 - -
5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 7 70.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 223,500 116,794 52.26
กรมปศุสัตว์
1. งานสาธิตการเล้ียงสุตว์
    1.1 สัตว์ปกี  ตัว 400 400 100.00
    1.2 ผลิตลูกสัตว์ปกี  ตัว 8,000 6,100 76.25
    1.3 สุกร  ตัว 8 8 100.00
    1.4 ผลิตลูกสุกร  ตัว 120 99 82.50
    1.5 แพะ - แกะ  ตัว 19 19 100.00
    1.6 บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพชือาหารสัตว์ ไร่ 10 10 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

2. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 355 355 100.00
    2.2 ฝึกอบรมนักเรียน ร.ร. 11 11 100.00
    2.3 พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 20 20 100.00
    2.4 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว  200/1,500 228 / 2,435 114.00/162.01
    2.5 ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 60 / 74 300.00/370.00
    2.6 ส่งเสริมสัตว์ปกีใน ร.ร.  ร.ร. 11 11 100.00
    2.7 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ แหง่ 1 1 100.00
    2.8 จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 2 2 100.00
    2.8 การพฒันาผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ 2 2 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,494,600 1,120,950 75.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 80 80  -
2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 3 75.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,000 166,920.68      66.77
กรมหม่อนไหม
1. ดูแลรักษาแปลงหม่อนในฐานเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน สนับสนุน คร้ัง 1 1 100.00 1. ช าหม่อนพนัธุ์สกลนคร 10,000 ทอ่น
    วัสดุการเกษตร 2. ก าจัดวัชพชื ตัดแต่งหม่อนผลสด พนัธุ์
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,000 20,000 100.00     เชียงใหม่ 60

3. โน้มกิ่งใหน้้ าแปลงหม่อนผลสด
4. ปรับปรุงอาคารปฏบิติัการ
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 300 300 100.00
2. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 189,500 189,500 100.00
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/200 2/200 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 56,000 56,000 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 50 50 100.00
2. จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ไร่ 10 10 100.00
3. ส่งเสริมการผลิต ขยายพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บา้น ราย 100 100 100.00
4. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ราย 50 50 100.00
5. ส่งเสริมการเพาะเหด็เศรษฐกิจ ราย 100 100 100.00
6. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    6.1 แปลงไม้ผล ไร่ 8  -  -
    6.2 แปลงไม้ผลและผักพืน้บา้น ไร่ 3  -  -
    6.3 แปลงพชืสมุนไพร ไร่ 3 3 100.00
7. จ้างเหมาแรงงาน คน 3 3 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 622,000 478,000 76.85
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 3 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 29,800 81.87
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) 
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพือ่ขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งจากปทีีผ่่านมา โดยสนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพฒันาการเกษตร

    ตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
๒. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ขั้นก้าวหน้าได้
3. เพือ่สนับสนุนการพฒันาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นใหม้ีศักยภาพในการจัดฝึกอบรม และเปน็แหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน 15,200 ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2550 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 61,060,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

 ๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นทีร่่วมโครงการฯ ศูนย์ 120 139 115.83  1. จ านวนเกษตรกรทีติ่ดตามจะทราบ
 ๒. เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 15,200 15,501 101.98      ณ ส้ินปงีบประมาณ
 ๓. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย 15,200 -  -  2. งบประมาณเปน็ยอดโอนจัดสรรใหจ้ังหวัด
 ๔. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 61,060,000 54,056,675 88.53      และค่าใช้จ่ายในส่วนของ กนท.
     4.1 งบอุดหนุน บาท 45,000,000 39,754,060 88.34
     4.2 งบรายจ่ายอื่น บาท 16,060,000 14,302,615 89.06

145

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

         10. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปญัหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปญัหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร
ในคราวเดียวกัน และเพือ่บรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ในการใหบ้ริการและแก้ไขปญัหาทางการเกษตรร่วมกัน 

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 46,200 ราย/ป ีจัดคลินิก 308 คร้ัง/ป ี(4 คร้ัง/จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2545 เปน็ต้นมา (เปน็โครงการทีด่ าเนินการต่อเนือ่ง)
งบประมาณของโครงการ 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
 30 ม.ิย.61)

1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง/ปี 4 2 50.00
2. เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 46,200 31,822 68.88
3. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ ราย  -  -  -
    3.1 คลินิกข้าว
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 16,000 11,088 69.30
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย  -  -  -
    3.2 คลินิกประมง
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 9,625 6,090 63.27
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - **
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

11. โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่
ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

จ านวน 123,934,380 บาท (เฉพาะป ี2561)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
 30 ม.ิย.61)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

    3.3 คลินิกปศุสัตว์
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 21,300 17,479 82.06
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.4 คลินิกพชื
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 20,000 8,610 43.05
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,000 131 13.10
    3.5 คลินิกดิน
          1) วิเคราะหดิ์นในหอ้งปฏบิติัการ ตัวอย่าง 22,402 36,652 163.61
          2) วิเคราะหดิ์นผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาด า ตัวอย่าง 820 848 103.41
          3) หน่วยวิเคราะหดิ์นเคล่ือนที่ ตัวอย่าง 52,000 48,947 94.13
    3.6 คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.)
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 11,381 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 53 **
    3.7 คลินิกบญัชี
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 41,047 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.7 คลินิกสหกรณ์
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 19,604 18,559 94.67
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.8 คลินิกชลประทาน
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 39,330 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 123,934,380 66,269,699 53.47 147



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภณัฑ์ทีม่ีคุณภาพปลอดภยัทีผ่่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ  เช่น GAP GMP เปน็ต้น

    โดยเกษตรกรเปน็ผู้จ าหน่ายเอง
2. เพือ่เปดิโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตทีเ่ปน็ลักษณะของทอ้งถิ่น
3. เพือ่ใหภ้าคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสใหค้วามร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) 

เปา้หมายของโครงการ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปงีบประมาณ 2558 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 10,927,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. พฒันาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ คร้ัง 3 3 100.00
2. พฒันาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร ราย 1,155 1,175 101.73
3. พฒันาตลาดเกษตรกร แหง่ 77 58 75.32
4. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร แหง่ 49 32 65.31
5. ประชาสัมพนัธ์ตลาดเกษตรกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 คร้ัง 1  - -  - แผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาส 4

6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,927,200 10,242,053 93.73
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                 12. ตลาดเกษตรกร                    

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

                                                                           1) โครงการตลาดเกษตรกร



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหส้หกรณ์จัดต้ังตลาดเกษตรกรในการแก้ไขปญัหาด้านการผลิตและการตลาด รวมทัง้การจัดการด้านอื่น ๆ ร่วมกับเกษตรกรทีเ่ปน็สมาชิกของสหกรณ์

2. เพือ่ใหส้หกรณ์สามารถบริหารการด าเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพือ่ส่งเสริมใหส้มาชิกในสหกรณ์ทัง้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพได้รู้ความต้องการของตลาดเพือ่น าไปใช้ในการพฒันาสินค้าและบริการใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน

เปา้หมายของโครงการ 8 จังหวัด (10 สหกรณ์) 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 2,669,500 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แหง่ 10 10 100.00  - สหกรณ์ทีไ่ด้รับคัดเลือก ได้แก่
1. สหกรณ์นิคมทองผาภมูิ จก. จ.กาญจนบรีุ 
2. สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จก. จ.ลพบรีุ 
3. สหกรณ์นิคมด่านซ้าย จก. จ.สุพรรณบรีุ 
4. สหกรณ์นิคมบางสะพาน จก. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
5. สหกรณ์นิคมสูงเนิน จก. จ.นครราชสีมา 
6. สหกรณ์นิคม ดงมูลสอง จก. จ.ขอนแก่น 
7. สหกรณ์นิคมดงเย็น จก. และ สหกรณ์
    ดอนตาล จก. จ.มุกดาหาร
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

1. คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมายในการพฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก

                 12. ตลาดเกษตรกร                    
                                   2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ ์(Coop Market) ในสถาบนัเกษตรกรในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์

ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ราย 450 415 92.22 8. สหกรณ์นิคมหลังสวน จก. และ สหกรณ์นิคม
    ปะทวิ จก. จ. ชุมพร

ราย 450 415 92.22
บาท/คน/ปี 12,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม

    ในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง     โครงการ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,669,500 2,307,858 86.45
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2. จัดอบรมพฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกด้านการผลิต
    และด้านการตลาด
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการได้รับการพฒันาศักภาพ
4. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการน าสินค้าเกษตรมาจ าหน่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่จัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร

2. เพือ่ใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซ่ึงเปน็สถาบนัเกษตรท าหน้าทีก่ารตลาดของชุมชน สร้างมูลค่าเพิม่ในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์และประมง สร้างการมีส่วนร่วม
    ในการแก้ไขปญัหาและพฒันาความเปน็อยู่ของสมาชิกและชุมชน
3. เพือ่เพิม่ช่องทางเลือกการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทัว่ไป

เปา้หมายของโครงการ 6 จังหวัด (6 สหกรณ์) 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 41,138,900 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แหง่ 6 7 116.67  - สหกรณ์ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ 1. สหกรณ์ 

การเกษตรเกษตรวิสัย จก. จ.ร้อยเอ็ด 2. สหกรณ์

การเกษตรเมืองลับแล จก.จ.อุตรดิตถ์ 3 .สหกรณ์ 

นิคมแคนดง จก. จ.บรีุรัมย์ 4. สหกรณ์การเกษตร

พรหมพริาม จก. จ.พษิณุโลก 5. สหกรณ์

การเกษตรบา้นลาด จก. จเพชรบรีุ 6. สหกรณ์

การเกษตรประมงแม่กลอง จก. จ. สมุทรสงคราม 

7. สหกรณ์การเกษตร เมืองสุราษฏร์ธานี จก.

จ. สุราษฏร์ธานี 151

                 12. ตลาดเกษตรกร                    

1. คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมายในการสนับสนุนอุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง

                                             3) โครงการสง่เสริมการจดัตัง้ตลาดกลางสนิค้าเกษตรของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร
ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    เพือ่ขยายพืน้ทีต่ลาดเกษตรกรของสหกรณ์



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

2. สนับสนุนอุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง เพือ่ขยายพืน้ทีต่ลาดเกษตรกร แหง่ 6 7 116.67

   ของสหกรณ์
ราย 6,000 1,290 21.50  - ผลการด าเนินงานจาก สหกรณ์การเกษตร

สุราษฏร์ธานี จก./สหกรณ์การเกษตรเกษตร

วิสัย จก./สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จก.
บาท/ราย/ปี 12,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ข้า

ร่วมโครงการ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 41,138,900 35,307,092 85.82
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3. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีจ่ าหน่าย

4. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการน าสินค้าเกษตรมาจ าหน่าย

    สินค้าเกษตร

    ในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปญัหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษใหม้ีเสถียรภาพด้านราคาและเพิม่มูลค่าแก่สินค้าเกษตร

2. เพือ่พฒันาสหกรณ์ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด โครงสร้างพืน้ฐาน
3. เพิม่ศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าขายตามแนวชายแดน

เปา้หมายของโครงการ รวม 10 จังหวัด 12 เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ ได้แก่ 1. เขตพฒันาฯ แม่สอด (จังหวัดตาก) 2. เขตพฒันาฯ อรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว) 3. เขตพฒันาฯ 
มุกดาหาร (จังหวัดมุกดาหาร) 4 .เขตพฒันาฯ สะเดา (จังหวัดสงขลา) 5 .เขตพฒันาฯ ตราด (จังหวัดตราด) 6 .เขตพฒันาฯ หนองคาย (จังหวัดหนองคาย)
7.  เขตพฒันาฯ เชียงของ (จังหวัดเชียงราย) 8. เขตพฒันาฯ แม่สาย (จังหวัดเชียงราย) 9. เขตพฒันาฯ เชียงแสน (จังหวัดเชียงราย) 10. เขตพฒันาฯ นครพนม 
(จังหวัดนครพนม) 11. เขตพฒันาฯ กาญจนบรีุ (จังหวัดกาญจนบรีุ) และ 12. เขตพฒันาฯ นราธิวาส (จังหวัดนราธิวาส)

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 21,045,200 บาท (งบอุดหนุน 20,524,000 บาท งบด าเนินงาน 521,200 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผล ฉบบั 1 1 100.00
    ทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
2. บรูณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ใน จังหวัด 10 4 40.00  - ด าเนินการในพืน้ที ่4 จังหวัด คือ ตาก สระแก้ว
    การจัดท าแผนปฏบิติังานและแผนการบริหารจัดการผลผลิต    ตราด และสงขลา
    การเกษตรในเขตเศรษฐกิจพเิศษ
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

13. โครงการบริหารจดัการผลติผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

3. ปฏบิติังาน ก ากับ ดูแล แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินตาม สหกรณ์ 40 68 170.00
    โครงการฯ พร้อมทัง้แก้ไขปญัหา
4. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการฯ จังหวัด 10 10 100.00
5. ติดตามและประเมินผลการปฏบิติังาน จังหวัด 10 6 60.00
6. การก่อสร้างปจัจัยพืน้ฐานด้านการตลาด
    6.1 ลานตากผลผลิตขนาด 3 ไร่ (สกก.พบพระจ ากัด) แหง่ 1  -  -
    6.2 โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตร.ม. (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -   อยู่ระหว่างด าเนินการ
    6.3 โรงคลุมพร้อมเคร่ืองชั่ง 80 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -
    6.4 โรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -
    6.5 โรงลดความชื้นขนาด 250/ตัน/วัน (สกก.แม่ระมาดจ ากัด) โรง 1  -  -  - สหกรณ์ฯ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนือ่งจากพืน้ที่

   อยู่ในเขตหา้มก่อสร้างตามประกาศกระทรวง
   มหาดไทย

7. การเบกิจ่ายงบประมาณ บาท 21,045,200 13,601,688.14 64.63
    7.1 งบด าเนินงาน บาท 521,200 188,162 36.10
    7.2 งบอุดหนุน (อุปกรณ์ส่ิงก่อสร้าง) บาท 20,524,000 13,413,526.14 65.36
           1) ลานตากผลผลิตขนาด 3 ไร่ (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 2,184,000 2,093,000 95.83
           2) โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตร.ม. (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 3,500,000 3,493,000 99.80
           3) โรงคลุมพร้อมเคร่ืองชั่ง 80 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 840,000 838,026.14 99.77
           4) โรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 7,000,000 6,989,500 99.85
           5) โรงลดความชื้นขนาด 250/ตัน/วัน (สกก.แม่ระมาดจ ากัด) บาท 7,000,000  -  -  - สหกรณ์ฯ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนือ่งจากพืน้ที่

   อยู่ในเขตหา้มก่อสร้างตามประกาศกระทรวง
   มหาดไทย
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. ลดต้นทนุการผลิต และแก้ไขปญัหาการขาดแคลนแรงงานในพืน้ทีใ่หแ้ก่เกษตรกรทีป่ลูกข้าว และข้าวโพดเล้ียงสัตว์

2. สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรใหส้หกรณ์การเกษตร เพือ่ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
    และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใช้ร่วมกันช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
3. เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกรในการจัดการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

เปา้หมายของโครงการ 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมการบริการจัดการด้านเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 20 แหง่
2. พืน้ทีท่ านา 100,000 ไร่ (ลดต้นทนุการผลิตได้ 65 บาทต่อไร่)
3. จ านวนสีข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 150,000 ตัน (ลดต้นทนุการผลิตได้ 180.50 บาทต่อตัน)

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 ถึงป ี2562
งบประมาณโครงการป ี2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้งบด าเนินงานปกติในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. ระยะขยายผล
    1.1 การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
          1.1.1 ข้าว : สหกรณ์การเกษตร แหง่ 100 6 6.00
          1.1.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ : สหกรณ์การเกษตร แหง่ 90 -  -
    1.2 การจัดท าขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
          1.2.1 ข้าว
                    1) สหกรณ์การเกษตร แหง่  - 6  -
                        - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท  - 55,806,000  -
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

                  14. โครงการสง่เสริมการให้บริการเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรและอุปกรณก์ารตลาดเพ่ือลดตน้ทุนสมาชิก ระยะขยายผล                   
ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

          1.2.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่  -  -  - - ไม่มีสหกรณ์ประสงค์ขอกู้
                    1) สหกรณ์การเกษตร แหง่  -  -  -
                        - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท  -  -  -
2. ระยะน าร่อง
    2.1 การบริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร
          2.1.1 ข้าว แหง่ 10 10 100.00
                    1) รถเกี่ยวนวดข้าว และรถเทรลเลอร์
                        1.1) พืน้ทีใ่หบ้ริการ ไร่  - 18,348   -
                        1.2) จ านวนผู้ใช้บริการ ราย  - 1,418  -
                        1.3) อัตราค่าบริการ บาท/ไร่  - 400  -
                        1.4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ที่ บาท/ไร่  - 500-600 -
          2.1.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ 9 9 100.00
                   1) เคร่ืองสีข้าวโพด
                        1.1) ปริมาณสีข้าวโพด ตัน  - 9,450  -
                        1.2) จ านวนผู้ใช้บริการ ราย  - 2,668  -
                        1.3) อัตราค่าบริการ บาท/ไร่  -  -  - - สหกรณ์ใหบ้ริการสีข้าวโพดแก่สมาชิกฟรี โดย
                        1.4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ที่ บาท/ไร่  - 200  -   สหกรณ์จะเก็บซังข้าวโพดไว้เพือ่จ าหน่ายเปน็
3. การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกร   เปน็เชื้อเพลิงต่อไป

    - จ านวนสหกรณ์ทีจ่ัดท าข้อมูลการผลิตของสมาชิกเกษตรกร แหง่ 19 19 100.00

      ทีเ่ข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว
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ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

4. การแนะน าส่งเสริมและติดตามการด าเนินโครงการ คร้ัง 228 171 75.00  - แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ 19 แหง่ ๆ ละ 
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้านบาท - - -    1 คร้ังต่อเดือน

 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้งบด าเนินงานปกติ

   ในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน  ส านักงานจัดรูปทีดิ่นกลาง 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าและทีดิ่นของเกษตรกรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

2. เพือ่ใหเ้กษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานด้านการเกษตรทีดี่  ประกอบด้วย  คูส่งน้ า  คูระบายน้ า  ทางล าเลียงปจัจัยการผลิต-ผลผลิต  
    รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น (โฉนด)
3. เพือ่ยกระดับรายได้สุทธิจากการผลิตของเกษตรกรใหสู้งขึ้น

เปา้หมายของโครงการ 1. งานจัดรูปทีดิ่น (ก่อสร้างใหม่) 3 โครงการ  และ ปรับปรุงจัดรูปทีดิ่น 3 โครงการ
2. งานจัดระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่) 57 โครงการ  และ ปรับปรุงจัดระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรม  11 โครงการ

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ ป ี2561 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 990,833,186 บาท   (งานจัดรูปทีดิ่น 45,689,900 บาท งานปรับปรุงจัดรูปทีดิ่น 19,464,800 บาท งานจัดระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรม

 762,756,386 บาท งานปรับปรุงจัดระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรม 162,922,100 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

    1.1 งานจัดรูปทีด่ิน (ก่อสร้างใหม)่ 3 โครงการ
          1) ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 3 3 100.00
          2) วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 3 3 100.00
          3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดท า คร้ัง 3 3 100.00
              บนัทกึยินยอม
          4) ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจเปน็เขต แหง่ 3 2 66.67
               โครงการจัดรูปทีดิ่น
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

1. งานจัดรูปทีด่ิน 

           15. โครงการจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ปงีบประมาณ 2561               
ไตรมาสที่ 3 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

          5) ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 3 3 100.00
          6) ด าเนินการออกแบบ แหง่ 3 3 100.00
          7) จัดต้ังกลุ่มใช้น้ า กลุ่ม 28 7 25.00
          8) ผลการด าเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 100 67.96 67.96  - ก่อสร้างเสร็จแล้ว จ านวน 1 แหง่
          9) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 45,689,900 22,995,674 50.33

          1) ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 3 3 100.00
          2) วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 3 3 100.00
          3) ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 3 3 100.00
          4) ด าเนินการออกแบบ แหง่ 3 3 100.00
          5) ผลการด าเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 100 98 98.00  - ก่อสร้างเสร็จแล้ว จ านวน 2 แหง่
          6) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 19,464,800 19,063,206 97.94

          (ก่อสร้างใหม)่ 57 โครงการ
          1) ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 57 57 100.00
          2) วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 62 62 100.00
          3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดท า คร้ัง 91 91 100.00
               บนัทกึยินยอม
          4) ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจเปน็เขต แหง่ 61 54 88.52
               โครงการจัดรูปทีดิ่น
          5) ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 93 93 100.00
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    1.2 งานปรับปรุงจัดรูปทีด่ิน  3 โครงการ

2. งานจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
    2.1 งานจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม 



ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

          6) ด าเนินการออกแบบ แหง่ 57 57 100.00
          7) จัดต้ังกลุ่มใช้น้ า กลุ่ม 218 187 85.78
          8) ผลการด าเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 100 78.87 78.87  - ก่อสร้างเสร็จแล้ว จ านวน 3 แหง่
          9) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 762,756,386 521,200,384 68.33

          1) ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 11 11 100.00
          2) วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 16 16 100.00
          3) ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 12 12 100.00
          4) ด าเนินการออกแบบ แหง่ 11 11 100.00
          5) ผลการด าเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 100 63.33 63.33
          6) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 162,922,100 117,167,975 71.92
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    2.2 งานปรับปรุงจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม  11 โครงการ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าไว้ใช้ในพืน้ทีก่ารเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทาปญัหาภยัแล้ง รวมทัง้ผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร
เปา้หมายของโครงการ ขุดสระน้้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จ้านวน 45,000  บอ่ ( ป ี2561 )
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2560
งบประมาณโครงการป ี2561 จ้านวน 804,600,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
30 ม.ิย. 61)

1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ ขนาด 1,260 ลบ.ม. บอ่ 45,000 41,279 91.73
2. ค่าส้ารวจและติดตามการก่อสร้าง บอ่ 45,000 41,517 92.26
3. สระน้้าทีขุ่ดแล้วเสร็จ บอ่ 45,000 41,297 91.77
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 804,600,000 718,304,795 89.27
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

                16. โครงการแหลง่น ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปงีบประมาณ 2561                  
ไตรมาสที่ 3 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 30 มถุินายน  2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



หนวยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โทรศัพท 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670   
            1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 

1.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป 2561 
1.3 โครงการพระราชดําริ 

1) ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 

2) ศูนยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 
3) ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
4) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว - ปราจีนบรุี 
5) ศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
6) ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 
7) ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 

2. สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
2.1 โครงการสงเสริมการใหบรกิารเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณการตลาดเพ่ือลดตนทุนสมาชิก 

ระยะขยายผล ป พ.ศ. 2559 - 2562 
2.2 การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริม 

1) การเลี้ยงกระบือ 
2) การเลี้ยงโคเนื้อ 
3) การเลี้ยงแพะ 
4) การทํานาหญา 

 

3. สวนประเมินผลพืช  โทรศัพท 0-2579-0507  โทรสาร 0-2579-0507 
3.1 ยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕62 
3.2 ยุทธศาสตรสับปะรด ป 2560 - 2569 
3.3 ยุทธศาสตรถ่ัวเหลืองเพ่ือความม่ันคงทางดานอาหาร ระยะท่ี 1 ป พ.ศ. 2561 - 2564 
3.4 ยุทธศาสตรมะพราวเพ่ืออุตสาหกรรม ระยะท่ี 1 ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64 
3.5 ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ ป 2560 - 2579 

 

4. สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง  โทรศัพท 0-2940-5387  โทรสาร 0-2579-2670    
4.1 โครงการตลาดเกษตรกร 
4.2 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

5. สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร  โทรศัพท 0-2579-0555  โทรสาร 0-2579-2670 
5.1 โครงการจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรม ปงบประมาณ 2561 
5.2 โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ปงบประมาณ 2561  
 

6. สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร  โทรศัพท 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
    6.1 นโยบายยางธรรมชาต ิ

1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง   
2) โครงการสนับสนุนสินเชือ่เปนเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา 
3) โครงการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรชาวสวนยาง 
4) โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 

  6.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
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