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ส่วนที่ 1 

สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) 

 

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนแม่บทย่อย/โครงการ
เป็นรายไตรมาส จำนวน 33 โครงการ ภายใต้แผนแม่บทย่อย 6 ด้าน โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
การติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลไม่สามารถติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ได้ 

การรายงานครั้งนี้ จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เป็นผลงานสะสมตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้  

1. ภาพรวม   
1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 651.4751 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 9.80 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 6,645.4089 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

4 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 3 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP) 3) โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคม

สหกรณ์ และเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษา และประสานงาน

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน  

1.2 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการในไตรมาสที่ 1 ได้เริ่มดำเนินงานแล้วในขั้นตอน

การประชาสัมพันธ์ การชี้แจงโครงการ การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 

ทั้งนี้ ในบางพื้นที่มีการปรับแผนการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ โดยเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ ออกไปเป็น

ช่วงไตรมาสที่ 2 - 4 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   
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สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 64.1806 8.1076 12.63 ผลการดำเนินงานภาพรวม 11.77 
    1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.8163 0.0754 1.30 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
100 ราย (เป้าหมาย 750 ราย) 

13.33 

    - จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์ 
สู่มาตรฐาน  
 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

    1.2 โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร 

0.2200 0.0180 8.18 - ดำเนินการในขั้นตอนจัดทำและเสนอเค้าโครง 
การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของ
เส้นไหมไทยพ้ืนบ้านอีสาน  
 

20.00 

    1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่า
สินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม 

58.1443 8.0142 13.781/ 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านหม่อนไหมให้กับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ 50 ราย 

1.98 

    - ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรา
นกยูงพระราชทาน  
 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 



1-3
 

 
แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 
ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) ร้อยละ

ของ
เป้าหมาย 

จำนวน ร้อยละ 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 2,289.3117 200.3568 8.75 ผลการดำเนินงานภาพรวม 13.17 
    2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 1,146.1364 116.7661 10.19 ผลการดำเนินงานโครงการ 14.36 
สินค้าเกษตร    - ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐาน

ฟาร์มเกษตรกร 
 

      (1) ข้าว (เป้าหมาย 200 แปลง) - 
อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
      (2) พืช ดำเนินการได้ 18,102 แปลง (เป้าหมาย 

120,000 แปลง) 
15.09 

      (3) ฟาร์มสัตว์น้ำ ดำเนินการได้ 5,004 แห่ง 
(เป้าหมาย 27,094 แห่ง) 

18.47 

      (4) ฟาร์มปศุสัตว์ ดำเนินการได้ 3,463 แห่ง 
(เป้าหมาย 15,920 แห่ง) 

21.75 

    - ตรวจรับรองสถานประกอบการของผู้ประกอบการ 14.89 
      (1) โรงสีข้าว (ตรวจประเมิน 5 แห่ง ผ่านการ

รับรองแล้ว 1 แห่ง จากเป้าหมาย 10 แห่ง) 
10.00 

      (2) โรงงานแปรรูป/โรงรม ดำเนินการได้ 
117 โรงงาน (เป้าหมาย 1,000 โรงงาน) 

11.70 

      (3) ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม 
5,004 แห่ง (เป้าหมาย 27,094 แห่ง) 
 
 

18.47 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

      (4) ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานเพื่อการ
ส่งออก GMP/HACCP 99 แห่ง (เป้าหมาย 
511 แห่ง) 

19.37 

    2.2 โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและ 72.4618 8.7863 12.13 ผลการดำเนินงานโครงการ 21.77 
อาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน    - จัดทำมาตรฐาน (เป้าหมาย 15 เรื่อง) 

 
- 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    - ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความ
ปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารดำเนินการ
ได้ 169 เรื่อง (เป้าหมาย 380 เรื่อง) 

44.47 

    - รับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช. 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการได้ 5 หน่วย 
(เป้าหมาย 24 หน่วย) 

20.83 

    2.3 โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและ 222.0250 16.1047 7.25 ผลการดำเนินงานโครงการ 5.58 
การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตพืช 

   - พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 
ดำเนินการได้  500 ไร่ (เป้าหมาย 250,000 ไร่) 

0.20 

    - สนับสนุนจุลินทรีย์ พด. ได ้252,900 ซอง 
(เป้าหมาย 6,214,400 ซอง) 

4.07 

    - สนับสนุนพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินและปุ๋ยหมัก 
พด. รวม 921 ตัน (เป้าหมาย 7,390 ตัน) 
 

12.46 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    2.4 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 743.6148 53.9921 7.26 ผลการดำเนินงานโครงการ 19.76 
    - การพัฒนาส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม

ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการในพื้นที่ เช่น 
สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ได้ 8 ศูนย์ 
ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และติดตามประเมินผลโครงการเกษตรอินทรีย์ 
2 เรื ่อง รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดความรู้
ส่งเสริมอบรมปศุสัตว์อินทรีย์/ครูบัญชี/ทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพ/เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (รายใหม่, รายเดิม) รวม 1,018 ราย 
(เป้าหมาย 6,705 ราย) และมีการขับเคลื่อนงาน
และติดตามในระดับพื้นที่ 1 ครั้ง (เป้าหมาย 
4 ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 

20. 26 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จำนวน ร้อยละ 

    - การพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการ 
เกษตรอินทรีย ์โดยดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น  
  (1) เตรียมความพร้อมสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวม 23 ราย  
  (2) บริหารจัดการโครงสร้างพื ้นฐานและ
ปัจจัยการผลิต โดยจัดทำต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น 
กล้าพันธุ์ถั ่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้ปลูกเลี้ยง
สัตว์ปีกระบบอินทรีย์ และสนับสนุนอาหารสัตว์
แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ในท้องถิ่น 2 ราย 
(เป้าหมาย 100 ราย) รวมทั้งสนับสนุนปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร 30 แปลง (เป้าหมาย 
4,000 แปลง) 

3.50 

    - การพัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการในด้านต่าง  ๆเช่น     
     จัดฝึกอบรมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ดำเนินการแล้ว 30 ราย ส่งเสริมพัฒนาตลาด
สีเขียว 2 แห่ง ผลักดันมาตรฐานและระบบ
การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยตรวจ
รับรองข้าวอินทรีย์ แหล่งผลิตพืชอินทรีย์     
ในพื ้นที ่ 60,728.46 ไร่ และตรวจสอบ
แหล่งผลิตพืช 574 ฟาร์ม 

20.83 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    - แผนงานบูรณาการพื้นที ่เกษตรอินทรีย์
ระดับภาค โดยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขต
ปฏิรูปที ่ด ินภาคเหนือตอนบน ดำเนินการ
คัดเลือกเกษตรกรแล้ว 376 ราย ในพื้นที่ 
100 ไร่ ส่งเสริม พัฒนา และกระบวนการเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตร
หรือแบบมีส่วนร่วมแล้ว 95 ราย 
 

34.44 

     2.5 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 105.0737 4.7076 4.48 - ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย
ด้านการประมง 360 ราย ขยายผลการทำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม 10 ราย 
อบรมครูบัญชี 244 ราย อบรมการจัดทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพ 1,200 ราย 
 

4.38 

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  342.8697 37.8793 11.05 ผลการดำเนินงานภาพรวม 26.86 
    3.1 การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  27.8070 1.8644 6.70 ผลการดำเนินงานโครงการ 46.79 
(กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์)    - รวบรวมและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 510 สายพันธุ์ (เป้าหมาย 
1,090 สายพันธุ์) 
 

46.79 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    3.2 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 11.6117 1.0927 9.41 ผลการดำเนินงานโครงการ 33.33 
    - อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และ

แมลง ไว้ใช้ประโยชน์ 40 ,000 สายพันธุ์  
ครบตามเป้าหมาย 

100.00 

    - ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่อนุรักษ์ไว้ เป้าหมาย เกษตรกร 
200 ราย จำนวน 100 สายพันธุ์  
 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    3.3 โครงการผลติและกระจายพันธุ์หม่อนไหม 77.7621 13.0576 16.79 ผลการดำเนินงานโครงการ 10.09 
    - สนับสนุนไข่ไหมพันธุ์ดี 30,177 แผ่น (เป้าหมาย 

127,000 แผ่น) 
23.76 

    - สนับสนุนไข่ไหมอีรี ่ 534 ถุง (เป้าหมาย 
2,000 ถุง) 

26.70 

    - สนับสนุนปัจจัยการผลิตอ่ืน  ๆได้แก่ กิ่งชำหม่อน
และหม่อนชำถุง เป้าหมาย 1,600,000 ต้น  
 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    3.4 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ 4.8727 0.5289 10.85 ผลการดำเนินงานโครงการ 8.13 
การผลิตพืชสมุนไพร    - จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร 

ให้เกษตรกร 175 ราย (เป้าหมาย 1,000 ราย) 
 

17.50 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 
ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) ร้อยละ

ของ
เป้าหมาย 

จำนวน ร้อยละ 

    - ปรับปรุงจุดเรียนรู้การผลิต การแปรรูปสมุนไพร 
และพัฒนาแปลงขยายพันธุ์ 4 จุด (เป้าหมาย 
100 จุด) 
 

4.00 

    3.5 โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี  25.7809 0.5779 2.24 ผลการดำเนินงานโครงการ 12.50 
    - พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านการผลิตและ

ขยายพันธุ์พืช 140 ราย ครบตามเป้าหมาย 
100.00 

    - ส่งเสริมงานวิจัยเพื ่อพัฒนาการผลิตและ
ขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย 4 เรื ่อง และสร้าง
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้พันธุ ์พืชพันธุ ์ดี 
เป้าหมาย 2,250 ราย 
  

- 
อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

    3.6 โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี 25.4281 2.2529 8.86 ผลการดำเนินงานโครงการ 29.62 
    - ผลิตสัตว์น้ำ พันธุ์สัตว์น้ำ และพ่อแม่พันธุ์ขยาย  
      ⚫ 14 ชนิดพันธุ์ (เป้าหมาย 12 ชนิดพันธุ์) 116.67 
       ⚫ 63,000 ตัว (เป้าหมาย 275,700 ตวั) 22.85 
    ผลิตและสนับสนุนพันธุ ์ขยายกุ ้งก้ามกราม 

เป้าหมาย 1 ล้านตัว และเก็บรักษาเชื้อพันธุ์
สัตว์น้ำ เป้าหมาย 6 ชนิดพันธุ์ 
 
 

- 
อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    3.7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 169.6072 18.5049 10.91 ผลการดำเนินงานโครงการ 20.69 
    - จัดระเบียบการประมง โดยออกมาตรการ

ควบคุมการทำประมง 17 ฉบับ (เป้าหมาย 
20 ฉบับ) และเฝ้าระวังการทำการประมง 
458 ครั้ง (เป้าหมาย 3,305 ครั้ง) 

32.95 

    - จัดการทรัพยากรประมง โดยสำรวจข้อมูล
สภาวะทรัพยากรประมง จากท่าขึ้นปลา 57 แห่ง 
(เป้าหมาย 288 แห่ง) และเรือประมงพาณิชย์ 
621 ลำ (เป้าหมาย 1,800 ลำ) 

17.18 

    - ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ 
โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพ้ืนเมือง 8 ชนิด 
(เป้าหมาย 25 ชนิด) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพ่ือ
เข้าธนาคาร DNA 1 ชนิด (เป้าหมาย 24 ชนิด) 
ผลิตและปล่อยพันธุ ์ส ัตว์น้ำ 50,100 ตัว 
(เป้าหมาย 775,130 ตัว) 
 

11.94 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 13.6920 1.2986 9.48 ผลการดำเนินงานภาพรวม 15.74 
    4.1 ผลผลิต: การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  7.5259 0.6557 8.71 ผลการดำเนินงานโครงการ 21.66 
ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) 

   - ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร 180 ราย (เป้าหมาย 
300 ราย) 

60.00 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    - ให้คำแนะนำและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ 175 ราย (เป้าหมาย 1,370 ราย) 
 

12.77 

    4.2 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง  2.3846 0.5049 21.17 ผลการดำเนินงานโครงการ 14.44 
(กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง)    - สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร 35 

ราย (เป้าหมาย 260 ราย)  
13.46 

    - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ 
17 ราย (เป้าหมาย 40 ราย) 

42.50 

    - ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการ
แปรรูปสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่  
 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    4.3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 3.7815 0.1380 3.65 ผลการดำเนินงานโครงการ 11.11 
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง    - จัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว 1 ครั้ง 

ครบตามเป้าหมาย 
100.00 

    - การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องบดแป้ง 
ตู้แช่แข็ง และชุดเครื่องปั่นผสมของเหลวแบบ
ควบคุมอุณหภูมิได้  

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 46.8197 3.0642 6.54 ผลการดำเนินงานภาพรวม 13.13 
    5.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช 

4.7409 -2/ - - การพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ระบบ และการพัฒนา 
Platform สำหรับแสดงผลการผลิตข้าวรายแปลง 
เป้าหมาย 2 ระบบ  

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    5.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าว
อัจฉริยะ 

10.1955 0.2699 2.65  - การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว และ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล รวม 2 ระบบ 
อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและเตรียมการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    5.3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 14.5250 1.3634 9.39 ผลการดำเนนิงานโครงการ 9.60 
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor PooL)    - จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้าน

ปศุสัตว์ 2 แห่ง (เป้าหมาย 7 แห่ง) 
28.57 

    - ให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร 5 ราย/
25 ไร่ (เป้าหมาย 4,200 ราย/21,000 ไร่) 

0.12 
0.12 

    5.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ 

8.1762 0.3250 3.97 - การจัดทำแปลงเรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย 6 แปลง การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ เป้าหมาย 900 ราย และจัดทำ 
Platform สำหร ับระบบการปล ูกพ ืชให ้มี
ประสิทธิภาพ เป้าหมาย 2 Platform 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    5.5 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล 8.9621 1.0879 12.14 ผลการดำเนินงานโครงการ 9.78 
ทางการเกษตร    - สร้างช่างเกษตรท้องถิ ่นประจำแปลงใหญ่ 

หลักสูตรพื ้นฐานได้ 352 ราย (เป้าหมาย 
3,600 ราย) 

9.78 

    - การพัฒนาสื่อความรู้เรื่องระบบการให้น้ำแบบ
อัจฉริยะ เป้าหมาย 1 เรื่อง และการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ เป้าหมาย 1 ครั้ง  

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    - การจัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรยุคใหม่ 
เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย 1 จุด  

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    5.6 โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้า
เกษตร 

0.2200 0.0180 8.18 - การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือน
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเรื่องการศึกษาความ
คุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
 
 

20.00 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร 

3,888.5352 400.7686 10.31 ผลการดำเนินงานภาพรวม 29.18 

    6.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า 270.5197 9.3267 3.45 ผลการดำเนินงานโครงการ 16.76 
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri - Map) 

   - อบรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปลูกพืชทางเลือก
ใหม ่พัฒนาครูบัญชี และการจัดทำบัญชีต้นทุน
อาชีพ รวม 677 ราย (เป้าหมาย 3,480 ราย) 

19.45 

    - การพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map 
เป้าหมาย 90,000 ไร่  

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยน
การผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เป้าหมาย 
3,000 ไร่  

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป เป้าหมาย 
100 ไร่  

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    6.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 1,251.9481 77.9640 6.23 ผลการดำเนินงานโครงการ 14.12 
แปลงใหญ่    - จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่  

440 แปลง (เป้าหมาย 2,395 แปลง) 
18.37 

    - ถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกร
แล้ว 4,924 ราย (เป้าหมาย 44,152 ราย) 

11.15 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

     1,251.9481 77.9640 6.23 - การเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน เป้าหมาย 2,000 แปลง และการรวมกลุ่ม
แปลงใหญ่ยางพารา เป้าหมายจำนวน 106 
แปลง  
 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

    6.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  51.1530 5.4577 10.67 ผลการดำเนินงานโครงการ 14.36 
สินค้าเกษตร    - อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื ่อส่งเสริมการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้แก่เกษตรกรแล้ว 1,702 ราย (เป้าหมาย 
15,000 ราย) ใน 11 ชนิดสินค้าเกษตร 
ได้แก่ มะพร้าว มันสำปะหลัง กาแฟ สับปะรด 
แมลงเศรษฐกิจ อ้อย พืชตระกูลถั่ว ไผ่และ
หวาย ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูทำนา และปาล์มน้ำมัน 

11.35 

    - จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูทำนาดำเนินการได้ 80 ไร่ (เป้าหมาย 
444 ไร่)  

18.02 

    6.4 โครงการผลติและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 122.4586 35.9574 29.36 - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด เป้าหมาย 
30 ตัน และผลิตเมล็ดพันธุ ์ช ั ้นพันธุ ์หลัก 
เป้าหมายเกษตรกร 3,000 ราย 

- 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    6.5 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ 1,131.6564 142.4140 12.58 ผลการดำเนินงานโครงการ 47.74 
ผลิตสินค้าเกษตร    - ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ชั้นพันธุ์ขยาย

และชั้นพันธุ์จำหน่าย 2,782 ตัน (เป้าหมาย 
86,000 ตัน) 

3.23 

    - นำเมล็ดพันธุ ์ข ้าวคุณภาพดี ไปขยายผล 
5,195 ตัน (เป้าหมาย 77,400 ตัน) 

6.71 

    - สนับสนุนวัสดุการเกษตรในแปลงเรียนรู้ใน
พื้นที่ขยายผลปรับเปลี่ยน 60 ไร่ (เป้าหมาย 
5,000 ไร่) 

1.20 

    - ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี 
ได้แก่ พืชไร่ 11 ชนิด พืชสวน 45 ชนิด และ
ปัจจัยการผลิต 19 ชนิด ครบตามเป้าหมาย 

100.00 

    - ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็น
มาตรฐานสากล 3,116 ตัวอย่าง  

124.64 

    - ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม 70,566 ตัว 
(เป้าหมาย 231,500 ตัว) 

30.48 

    - พัฒนาสุขภาพสัตว์ 5,995,687 ตัว (เป้าหมาย 
25,990,500 ตัว) 
 
 

23.07 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    6.6 ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 1,037.8522 129.6488 12.49 ผลการดำเนินงานโครงการ 21.47 
    - ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ 

3,166 ราย (เป้าหมาย 12,822 ราย) 
24.69 

    - วินิจฉัย และชันสูตรโรคตัวอย่างของสัตว์ 
63,783 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 259,506 
ตัวอย่าง)  

24.58 

    - เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันโรคสัตว์ 76,254 ตัว 
(เป้าหมาย 1,000,000 ตัว) 

7.63 

    - ผลิตสัตว์พันธุ์ดี 268,714 ตัว (เป้าหมาย 
901,200 ตัว) 
 

29.82 

    6.7 โครงการส่งเสริมการทำเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3.7355 3/ - - การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ทำการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตร
ปลอดภัย เป้าหมาย 82 แห่ง  
 

-  
อยู่ระหว่าง
ประสานงาน

คัดเลือก
สมาชิก 

    6.8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
(GAP) 

13.1959 4/ - - การยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน GAP 
เป้าหมาย 1 สถาบัน  
 
 

-  
อยู่ระหว่าง

จัดทำร่าง TOR 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ 

    6.9 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 

6.0158 5/ - - การส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย 
เป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง 
การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยให้แก่
สมาช ิกสหกรณ์/กล ุ ่มเกษตรกร เป้าหมาย 
1,400 ราย  

-  
อยู่ระหว่าง
ประสานงาน
กลุ่มเป้าหมาย 

รวม 6,645.4089 651.4751 9.80  18.31 
ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ :  1/ เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมการดำเนินงานและอำนวยการ 

 2/ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะและเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จะมาช่วยในการจัดทำระบบ 
  3/ อยู่ระหว่างประสานงานชี้แจงให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  
  4/ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษา เพ่ือยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 
  5/ อยู่ระหว่างประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 
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2. ผลการติดตามรายแผนแม่บทย่อย/โครงการ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย รายละเอียดดังนี้   

2.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

2.1.1) สาระสำคัญ 
1) วัตถุประสงค์ พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
ให้กับสินค้า และสร้างตราสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (ปี 2561 - 2565 ขยายตัว
ร้อยละ 3) 

3) หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และกรมหม่อนไหม 

4) งบประมาณ 64.1806 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.1076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12.63 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

5) ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญที่มีการดำเนินการแล้วในทุกโครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ 11.77 ของเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือให้แก่เกษตรกร ศึกษาศักยภาพการผลิต
และการตลาดของเส้นไหมไทยพ้ืนบ้านอีสาน โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น 
การจัดทำแปลงเรียนรู้ การตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 

2.1.2) ผลการดำเนินงานรายโครงการ  
1) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและพัฒนาช่องทางการตลาด เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน 750 ราย ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และจังหวัดตาก งบประมาณ 5.8163 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 0.0754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.30 

1.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือแล้ว 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย 750 ราย  
(2) การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลและแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผล เป้าหมาย 

9 แปลง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลเอกภาพ บูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ในระดับภาค 
เป้าหมาย 6 ครั้ง และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล เป้าหมาย 210 แปลง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ  

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
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2) โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร กิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน การศึกษาศักยภาพ
การผลิตและการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ 
วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาต้นทุนผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมไทยพ้ืนบ้านอีสาน และศึกษาวิถีตลาด
และส่วนเหลื่อมการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้าน
อีสานที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ในจังหวัดสุรินทร์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ขอนแก่น มุกดาหาร และสกลนคร งบประมาณ 0.2200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0180 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.18 

2.1) ผลการดำเนินงาน จัดทำและเสนอเค้าโครงการศึกษาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผลของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่อไป 

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม 

เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ฟื้นฟู พัฒนา จัดระบบพันธุ์หม่อนไหม และการย้อมสี  
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และกลุ่มผู้ผลิตไหมตรานกยูงพระราชทาน 
ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และบริการตรวจสอบ ติดตามการผลิตผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทาน ที่ได้ยื่นและได้ใบรับรอง งบประมาณ 58.1443 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.0142 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.78  

3.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) การอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและไม้ย้อมสี เป้าหมาย 25 แห่ง 520 พันธุ์ 

2,566 รายการ ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติให้เกษตรกร 50 ราย และจัดทำระบบฐานข้อมูล
ด้านหม่อน พันธุ์ไหม และพันธุ์ไม้ย้อมสี 3 ฐานข้อมูล อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว 

50 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของเป้าหมาย 2,525 ราย  

(3) ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน เป้าหมาย 
200,000 เมตร และตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐานเป้าหมาย 22 มาตรฐาน 
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
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2.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 

2.2.1) สาระสำคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นและภาพลักษณ์ที ่ด ีต่อสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (ปี 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 3) 

และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น  
3) หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  

4) งบประมาณ 2,289.3117 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 200.3568 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.75 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

5) ผลการดำเนินงานภาพรวม กิจกรรมสำคัญที่มีการดำเนินการแล้วในทุกโครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ 13.17 ของเป้าหมาย ได้แก่ การตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมอื่น ๆ 
อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว และการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 

2.2.2) ผลการดำเนินงานรายโครงการ  
1) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  มีสำนักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้ มีคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภค หรือส่งจำหน่ายต่างประเทศ เป้าหมาย เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับ
การถ่ายทอดความรู้เพ่ือเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน และแหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม: 
ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน งบประมาณ 1,146.1364 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
116.7661 ล้านบาท ร้อยละ 10.19 

1.1) ผลการดำเนินงาน   
(1) ด้านข้าว ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว 1 โรงสี คิดเป็น

ร้อยละ 10.00 ของเป้าหมาย 10 โรงสี ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว 6 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 ของเป้าหมาย 40 ผลิตภัณฑ์  

(2) ด้านพืช ดำเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ
การจัดการคุณภาพ GAP พืช แล้ว 18,102 แปลง คิดเป็นร้อยละ 15.09 ของเป้าหมาย 120,000 แปลง 
ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพ่ือรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ GMP/HACPP พืช ดำเนินการได้ 
117 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 11.70 ของเป้าหมาย 1,000 โรงงาน และอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
GAP แล้ว 906 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของเป้าหมาย 10,000 ราย  

(3) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์ม GAP ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แล้ว 
3,463 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.75 ของเป้าหมาย 15,920 แห่ง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาลด้านปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลได ้14 แห่ง คิดเป็น 
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ร้อยละ 4.67 ของเป้าหมาย 300 แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลได้ 
141 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.63 ของเป้าหมาย 800 ตัวอย่าง 

(4) ด้านประมง ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม 
5,004 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.47 ของเป้าหมาย 27,094 แห่ง ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ
แหล่งประมง ดำเนินการได้ 5,089 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของเป้าหมาย 40,853 ตัวอย่าง เฝ้าระวัง
โรคสัตว์น้ำในประเทศเพื่อการส่งออก 41,552 ตัวอย่างทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 15.47 ของเป้าหมาย 
268,541 ตัวอย่างทดสอบ ตรวจสอบการดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างสัตว์น้ำ ดำเนินการได้ 28 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของเป้าหมาย 450 ตัวอย่าง และดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการนำเข้า
สินค้าสัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำ 18,809 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.03 ของเป้าหมาย 89,456 ครั้ง 

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
2) โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีสำนักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สินค้า
เกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เป้าหมาย สินค้าเกษตร
และอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล งบประมาณ 72.4618 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 8.7863 ล้านบาท ร้อยละ 12.13 

2.1) ผลการดำเนินงาน   
(1) ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 

169 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.47 ของเป้าหมาย 380 เรื่อง  
(2) การรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช. ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดำเนินการได ้5 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของเป้าหมาย 24 หน่วย 
2.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 

3) โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตพืช มีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการผลิต และใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ชีวภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
จากระบบเกษตรเคมี เป็นระบบเกษตรพึ่งพาปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ชีวภาพ  เพื่อให้พื้นที่ทำการเกษตร
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดิน ให้เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตพืชด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 
250,000 ไร่ งบประมาณ 222.0250 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 16.1047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.25 

3.1) ผลการดำเนินงาน   
(1) ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแล้ว 500 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 0.20 ของเป้าหมาย 250,000 ไร่ 
(2) จัดการอบรมให้ความรู้ สาธิตการใช้เชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 252,900 ซอง คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของเป้าหมาย 
6,214,400 ซอง พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 177 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.85 ของเป้าหมาย 2,000 ตัน 
และปุ๋ยหมัก พด. 744 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ของเป้าหมาย 5,390 ตัน  

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
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4) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีกรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ ่มพื ้นที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเพิ ่มมูลค่าของผลิตผล 
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มการค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 
เพื่อให้มาตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ เป้าหมาย เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1,300,000 ไร่ และมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตร
อินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80 ,000 ราย ภายในปี 2565 งบประมาณ 743.6148 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
53.9921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 

4.1) ผลการดำเนินงาน   
(1) ประเด็นการพัฒนาส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูล และถ่ายทอด

องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการสร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 8 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 
38.10 ของเป้าหมาย 21 ศูนย์ ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป้าหมาย 1 เรื่อง 
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 1 เรื่อง มีผลสำเร็จ ร้อยละ 
20.00 และ 30.00 ตามลำดับ การปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีใน 9 เขต และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้การผลิต/รับรอง เป้าหมาย 200 ราย อยู่ระหว่างเตรียมการ 
ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ อบรมพัฒนาครูบัญชี
และการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่/
รายเดิม) ดำเนินการแล้วรวม 1,018 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.18 ของเป้าหมาย 6,705 ราย สำหรับการจัดอบรม
ความรู้ด้านอื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนการวางแผน การขออนุมัติหลักการจัดฝึกอบรมการประเมินศักยภาพ และ
การเตรียมการจัดอบรม  

(2) ประเด็นการพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการ
เตรียมความพร้อมสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของเป้าหมาย 100 ราย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดดำเนินการ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.74 ของเป้าหมาย 1,152 ราย การพัฒนาเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้
ให้เกษตรกร (รายใหม่) แล้ว 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.96 ของเป้าหมาย 214 ราย สร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร 
(รายเดิม ปี 2563/รายเดิมปี 2561 – 2562) รวมแล้ว 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.41 ของเป้าหมาย 
938 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (รายเดิมปี 2561 - 2562) รวม 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.47 
ของเป้าหมาย 447 ราย ด้านการติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น เป้าหมาย 4,000 แปลง  
อยู่ระหว่างดำเนินการ การส่งเสริมสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยสนับสนุน
กล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ และสนับสนุนอาหารสัตว์แหล่งโปรตีน
ที่เป็นอินทรีย์ดำเนินการแล้ว 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของเป้าหมาย 100 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรแล้ว 30 แปลง คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของเป้าหมาย 4,000 แปลง  

(3) ประเด็นการพัฒนาตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการ
ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ แล้ว 30 ราย ครบตามเป้าหมาย (นมโค
อินทรีย์และไก่พื้นเมืองอินทรีย์) การส่งเสริมพัฒนาตลาดสีเขียวดำเนินการ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.00 
ของเป้าหมาย 50 แห่ง ดำเนินการตรวจข้าวอินทรีย์และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่ รวม 60,728.46 ไร่ 
จำแนกเป็นการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand จำนวน 425 กลุ่ม เกษตรกร 7,587 ราย 
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พื้นที่ 58,670.25 ไร่ และตรวจสอบแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 574 ฟาร์ม พื้นที่ 2,058.21 ไร่ ซึ่งได้ผ่าน
การรับรอง 353 ฟาร์ม พ้ืนที่ 1,494.73 ไร่ ตรวจรับรองโรงงานแปรรูปคัดบรรจุ 10 โรงงาน ผ่านการรับรอง 
7 โรงงาน การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำดำเนินการได้ 
8 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของเป้าหมาย 604 ราย ดำเนินการตรวจรับรองและต่ออายุ ติดตาม ตรวจเยี่ยม 
เก็บตรวจวิเคราะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 50 ฟาร์ม พ้ืนที่ 5 ไร่ จำนวน 24 ตัวอย่าง รักษาและ
พัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อให้การรับรอง
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ด้านการประชุมคณะกรรมการตามระบบคุณภาพดำเนินการ
ไปแล้ว 12 คณะ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 15 คณะ ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
สู่ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ มีแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีเป้าหมาย
จัดทำเอกสารเผยแพร่ 2 เรื่อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (VDO) 1 เรื่อง และรณรงค์บริโภคสินค้าอินทรีย์ 1 ครั้ง  

(4) แผนงานบูรณาการพื้นที ่เกษตรอินทรีย์ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) 
ดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน โดยคัดเลือกเกษตรกรแล้ว 376 ราย 
ครบตามเป้าหมาย เข้าดำเนินการในพ้ืนที่ 100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 800 ไร่ ส่งเสริม 
พัฒนา และจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรหรือแบบมีส่วนร่วมแล้ว 
95 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของเป้าหมาย 376 ราย  

4.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
5) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม 

กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ืออำนวยการ กำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ของแนวทฤษฎีใหม่ และเกิดความยั่งยืน
ได้ต่อไป เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน 210,206 ราย งบประมาณ 105.0737 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
4.7076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 

5.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์แล้ว 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 

0.24 ของเป้าหมาย 52,500 ราย พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมงแล้ว 6,443 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48.70 ของเป้าหมาย 13,230 ราย ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมงแล้ว 360 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของเป้าหมาย 13,230 ราย พัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 260 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 29.48 ของเป้าหมาย 882 ราย  

(2) ขยายผลการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม โดยฝึกอบรมหลักสูตร
การนำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของเป้าหมาย 220 ราย 
อบรมพัฒนาครูบัญชีแล้ว 244 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของเป้าหมาย 400 ราย และอบรมการจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรแล้ว 1,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของเป้าหมาย 12,000 ราย 

5.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
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2.3 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  

2.3.1) สาระสำคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพซึ่งครอบคลุม

การทำเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุชนรุ่นหลัง 
และผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพ่ือนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  

2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปี 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 3) 
และวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำบลเพิ่มขึ้น (ปี 2561 - 2565 
1 ตำบล 1 วิสาหกิจ)  

3) หน่วยงานดำเนินการ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมประมง 

4) งบประมาณ 342.8697 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 37.8793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.05 ของงบประมาณที่ได้รับ 

5) ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญที่มีการดำเนินการแล้วในทุกโครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ 26.86 ของเป้าหมาย ได้แก่ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
จุลินทรีย์ เห็ด และแมลง ไว้ใช้ประโยชน์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ไข่ไหมพันธุ์ดี และไข่ไหมอีรี่ ปรับปรุง
จุดเรียนรู้การผลิตและแปรรูปสมุนไพร ผลิตสัตว์น้ำ พันธุ์สัตว์น้ำ และพ่อแม่พันธุ์ขยาย ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำ
หายากใกล้สูญพันธุ์ จัดการทรัพยากรประมง โดยสำรวจข้อมูลจากท่าขึ้นปลาและเรือประมงพาณิชย์ 
โดยกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดี  ผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยายกุ้งก้ามกราม และ
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ 

2.3.2) ผลการดำเนินงานรายโครงการ  
1) ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านปศุสัตว์) มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง พันธุ์พืช
อาหารสัตว์พื้นเมือง รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและขึ้นทะเบียนคุ้มครองเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดพันธุ์ เป้าหมาย เกษตรกร
ด้านการปศุสัตว์ งบประมาณ 27.8070 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.8644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 

1.1) ผลการดำเนินงาน ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครอง
เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการได้ 510 สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 46.79 ของเป้าหมาย 1,090 สายพันธุ์ 

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
2) กิจกรรม: การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ มีกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงาน

ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เป้าหมาย อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรมพืช แมลง 
และจุลินทรีย์ งบประมาณ 11.6117 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.0927 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 

2.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และแมลง ไว้ใช้ประโยชน์ 40 ,000 

สายพันธุ์ ครบตามเป้าหมาย  
(2) การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่อนุรักษ์ไว้  เป้าหมาย 

เกษตรกร 200 ราย จำนวน 100 สายพันธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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2.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
3) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานดำเนินการ 

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคเพบริน ใช้เป็นปัจจัยในการ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีไข่ไหมอีรี่ใช้ผลิตรังไหมเป็นรายได้เสริม  
เป้าหมาย ดำเนินการใน 24 จังหวัด งบประมาณ 77.7621 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 13.0576 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 16.79 

3.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไข่ไหมพันธุ์ดี 30,177 แผ่น และไข่ไหมอีรี่ 

534 ถุง คิดเป็นร้อยละ 23.76 และ 26.70 ของเป้าหมาย 127,000 แผ่น และ 2,000 ถุง ตามลำดับ 
(2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้แก่ กิ่งชำหม่อนและหม่อนชำถุง เป้าหมาย 

1,600,000 ต้น และการให้บริการพันธุ์หม่อนไหมแก่เกษตรกร เป้าหมาย 12,000 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ   
3.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 

4) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร มีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความพร้อมในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร  รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดได้ เป้าหมาย พัฒนาเกษตรกร 1,000 ราย ในพื้นที่ 40 จังหวัด งบประมาณ 4.8727 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 0.5289 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.85 

4.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 175 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของเป้าหมาย 1,000 ราย  
(2) ปรับปรุงจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร 

และพัฒนาแปลงขยายพันธุ์สมุนไพร รวม 4 จุด คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของเป้าหมาย 100 จุด  
4.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 

5) โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ ์ดี มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้มีความพร้อมในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี  
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืช
ในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เป้าหมาย ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 5 มิติ จำนวน 
6,976,900 ต้น/ลำ/ท่อน และเมล็ดพันธุ์พืชผักพ้ืนบ้าน จำนวน 2,000,000 ชุด และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
ในการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 250 ราย งบประมาณ 25.7809 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.24 

5.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช 

140 ราย ครบตามเป้าหมาย  
(2) การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย 4 เรื่อง 

การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย 2,250 ราย 
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การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เป้าหมาย 8,976,900 ต้น การสนับสนุนเครื่องนึ่งค่าเชื้อ เป้าหมาย 4 เครื่อง 
และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เป้าหมาย 5 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
6) โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีกรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินการ 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจสำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ เป้าหมาย กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต 12 ชนิดพันธุ์ 
และผู้ใช้ประโยชน์สัตว์น้ำพันธุ์ดีมีความพึงพอใจในสัตว์น้ำพันธุ์ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 งบประมาณ 25.4281 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.2529 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86  

6.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์หลัก พันธุ์ขยายได้ 14 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 116.67 

ของเป้าหมาย 12 ชนิดพันธุ์ ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักและพ่อแม่พันธุ์ขยาย 63,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.85 
ของเป้าหมาย 275,700 ตัว 

(2) การผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยาย กุ้งก้ามกราม "มาโคร 1" (PL20) เป้าหมาย 
1,000,000 ตัว และการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ เป้าหมาย 6 ชนิดพันธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

6.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
7) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง มีกรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินการ 

วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  โดยใช้พื้นฐาน
ขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการกำหนดมาตรการให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และยั่งยืน รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป  
เป้าหมาย แหล่งทรัพยากรประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ 50 แหล่ง และปริมาณการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 งบประมาณ 169.6072 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 18.5049 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.91  

7.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) การจัดระเบียบการประมง ดำเนินการออกมาตรการในการควบคุมการทำ

การประมงให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้าหมาย 20 ฉบับ 
และเฝ้าระวังการทำการประมง 458 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.86 ของเป้าหมาย 3,305 ครั้ง  

(2) การจัดการทรัพยากรประมง ดำเนินการสำรวจท่าขึ้นปลาเพ่ือประเมินผล
จับสัตว์น้ำ 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.79 ของเป้าหมาย 288 แห่ง สำรวจข้อมูลจากเรือประมงพาณิชย์
เพ่ือประเมินศักยภาพการผลิต 621 ลำ คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของเป้าหมาย 1,800 ลำ ประเมินผลการเพ่ิมผลผลติ
สัตว์น้ำต่อหน่วยการประมง ได้แก ่1) แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (น้ำจืด) 65 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 33.16 ของเป้าหมาย 196 ครั้ง 2) ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย (ทะเล) ได้ 1 เที่ยวเรือ 9 สถานี 
คิดเป็นร้อยละ 5.26 และ 10.34 ของเป้าหมาย 19 เที่ยวเรือ 87 สถานี ตามลำดับ 

(3) การฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ดำเนินการรวบรวมพ่อแม่
พันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมือง 8 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของเป้าหมาย 25 ชนิด เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อเข้าธนาคาร 
DNA แล้ว 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของเป้าหมาย 24 ชนิด ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ชนิด จำนวน 
50,100 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.13 และ 6.46 ของเป้าหมาย 39 ชนิด 775,130 ตัว ตามลำดับ 

7.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
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2.4 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

2.4.1) สาระสำคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูป

สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่
สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง    

2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปี 2561 - 2565 
ขยายตัวร้อยละ 3) 

3) หน่วยงานดำเนินการ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว และกรมประมง 
4) งบประมาณ 13.6920 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.2986 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

9.48 ของงบประมาณท่ีได้รับ   
5) ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการแล้วในทุกโครงการ เฉลี่ย

ร้อยละ 15.74 ได้แก่ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การให้คำแนะนำ/ปรึกษา สาธิต
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ
และการจัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว โดยกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น 
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ
สำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ เครื่องบดแป้ง ตู้แช่แข็ง และชุดเครื่องปั่นผสมของเหลวแบบควบคุม
อุณหภูมิ 

 

2.4.2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1) การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะด้านการแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป 1 ,670 ราย งบประมาณ 
7.5259 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.6557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.71 

1.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร 

180 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 300 ราย  
(2) ให้คำแนะนำ/ปรึกษา และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แก่เกษตรกร 

175 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของเป้าหมาย 1,370 ราย  
1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 

2) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง)  มีกรมประมง 
เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ประมงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูป เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
360 ราย และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพมีผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร้อยละ 85 งบประมาณ 2.3846 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.17   

2.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 35 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 13.46 ของเป้าหมาย 260 ราย  
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(2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำได้ 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 
42.50 ของเป้าหมาย 40 ราย  

(3) การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
3) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  มีกรมการข้าว 

เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโดยพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี  Good Manufacturing 
Practice (GMP) รวมถึงส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และสนับสนุนความรู้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สมาชิกของสหกรณ์สามารถขยาย
ตลาดด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและออนไลน์ เป้าหมาย พัฒนาวิจัยและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ผู้ประกอบการ
แปรรูปข้าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจ งบประมาณ 3.7815 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1380 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.65    

3.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) จัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

และเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องบดแป้ง ตู้แช่แข็ง และชุดเครื่องปั่นผสมของเหลว
แบบควบคุมอุณหภูมิได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ควรเร่งดำเนินการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการด้านการแปรรูป เพ่ือจะได้ใช้งาน
ได้ทันภายในปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-๓๐ 
 

2.5 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

2.5.1) สาระสำคัญ 
1) วัตถุประสงค์ ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ  
2) เป้าหมาย ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/

อัจฉริยะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
3) หน่วยงาน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4) งบประมาณ 46.8197 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.0642 ล้านบาท ร้อยละ 6.54

ของงบประมาณท่ีได้รับ         

5) ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญที่มีผลการดำเนินการแล้วใน 3 โครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ 13.13 ของเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์  
การให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ และการศึกษา
ความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงาน
ตามแผน เช่น การพัฒนาระบบและ Platform การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การจัดทำแปลงเรียนรู้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาสื่อความรู้เรื่องระบบการให้น้ำอัจฉริยะ การจัดทำ
จุดเรียนรู้การทำการเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นยำ และเกษตรอัจฉริยะ 

2.5.2) ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช  มีกรมการข้าว

เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในการจัดการ
พื้นที่เพาะปลูก การระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าว เพื่อการวางแผนและพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดทำพัฒนา Platform ในระบบการผลิตข้าวให้สามารถใช้งานและแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผน 
การผลิต คาดการณ์ผลผลิต และการเฝ้าระวังเตือนภัย เป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อช่วย
ในเรื่องกระบวนการผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และผลผลิตปลอดภัยมีคุณภาพมากขึ้น  
งบประมาณ 4.7409 ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.1) ผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

เป้าหมาย 1 ระบบ และการส่งเสริมและขยายผลระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่เหมาะสม 

เป้าหมาย 7 จังหวัด และการพัฒนา Platform สำหรับแสดงผลการผลิตข้าวรายแปลง เป้าหมาย 2 ระบบ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ มีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทำงานฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 
(Big Data) และรองรับการทำงานแบบข้อมูล รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ทันสมัย และเพื ่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกรมการข้าวใช้งานอย่างต่อเนื่อง งบประมาณ 10.1955 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2699 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.65 
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2.1) ผลการดำเนินงาน  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว เป้าหมาย 1 ระบบ 
และการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เป้าหมาย 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา
ระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะและเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจะมาช่วยจัดทำระบบ 

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 

(Motor PooL) มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งศูนย์จักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ 
สำหรับใช้บริการเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการสำรองเสบียงสัตว์ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมาย จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ 7 แห่ง และให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
4,200 ราย/ปี พ้ืนที่ 21,000 ไร่ งบประมาณ 14.5250 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.3634 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.39 

3.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

28.57 ของเป้าหมาย 7 แห่ง 
(2) ให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรแล้ว จำนวน 5 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของเป้าหมาย 4,200 ราย 
(3) ให้บริการเครื่องจักรกลด้านการจัดการแปลงพืชอาหารและสำรองเสบียงสัตว์

จำนวน 25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของเป้าหมาย 21,000 ไร่ 
3.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 

4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มีมีกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช รวมทั้ง
สร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ประกอบการ และพัฒนา
องค์ความรู้/ประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ เป้าหมาย จัดทำ
แปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรหรือแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 6 แปลง/โรงเรือน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่
ความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช งบประมาณ 8.1762 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 0.3250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.97 

4.1) ผลการดำเนินงาน การจัดทำแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ในพ้ืนที่ของกรมวิชาการเกษตร เป้าหมาย 6 แปลง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ให้กับกลุ ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 900 ราย และการจัดทำ Platform สำหรับจัดการระบบการปลูกพืชให้มี
ประสิทธิภาพ เป้าหมาย 2 Platform อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
5) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีกรมส่งเสริมการเกษตร 

เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรของประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแปลงใหญ่
ให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างโอกาส 
ยกระดับ การเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และระบบให้น้ำอัจฉริยะที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการผลิตพืช
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และทดแทนแรงงานภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการ
ทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร 
Young Smart Farmer จำนวน 4,600 ราย พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 77 จังหวัด งบประมาณ 8.9621 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 1.0879 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.14 

5.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 352 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 9.78 ของเป้าหมาย 3,600 ราย  
(2) การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้สู ่เกษตรกร 

โดยการพัฒนาสื่อความรู้เรื่องระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ เป้าหมาย 1 เรื่อง และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ระบบน้ำแบบอัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ การส่งเสริมการใช้และให้บริการ
เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการให้บริการ
เครื่องจักรกลเกษตรชุมชน เป้าหมาย 200 ราย และการให้บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในเขต
เกษตรกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช เป้าหมาย 200 ไร่ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการเครื่องจักรกล
การเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ เป้าหมาย 100 ราย การจัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นยำ 
เกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย 1 จุด และการจัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
จำนวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
โครงการฯ มีแผนดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เดือนธันวาคม 2563 

แต่ไม่สามารถจัดอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

จึงมีการปรับแผนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
6) โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่า

สินค้าเกษตร มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทำ
งานวิจัยทั้งหมด 7 เรื่อง 1. การศึกษาโซ่อุปทานสินค้าข้าวเจ้า 2. การศึกษาการบริหารจัดการอ้อยไฟไหม้
ทั้งระบบ 3. การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการปลูกพืชเสริมและการทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา 
4. การศึกษาศักยภาพการแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย 5. การศึกษาการบริหารจัดการสินค้า
ประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน 6. การศึกษาแนวทางพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 7. การศึกษา
ความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดมาตรการ นโยบายที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้สามารถยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร งบประมาณ 0.2200 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0180 ล้านบาท ร้อยละ 8.18 

6.1) ผลการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยภายใต้โครงการฯ โดยดำเนินการ
ครบตามเป้าหมายในขั้นตอนการจัดทำเค้าโครงและเสนอเค้าโครงงานวิจัย ด้านการรวบรวมข้อมูล เป้าหมาย
ร้อยละ 50.00 การประมวลผลข้อมูล เป้าหมายร้อยละ 20.00 และการรายงานเสนอผลงาน เป้าหมาย
ร้อยละ 10.00 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

6.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - 
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2.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2.6.1) สาระสำคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัว

ไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ 

2) เป้าหมาย มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น (ปี 2561 - 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) 
และสินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) หน่วยงานดำเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย  

4) งบประมาณ 3,888.5352 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 400.7686 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.31 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

5) ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญที่มีการดำเนินการแล้วใน 5 โครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ 29.18 ของเป้าหมาย ได้แก่ อบรมเกษตรกรในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชทางเลือกใหม่ พัฒนา
ครูบัญชีและการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ใน 11 ชนิดสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว มันสำปะหลัง กาแฟ สับปะรด แมลงเศรษฐกิจ อ้อย พืชตระกูลถั่ว 
ไผ่และหวาย ไม้ดอก ไม้ประดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และปาล์มน้ำมัน จัดทำแผนและปรับปรุง
ข้อมูลแปลงใหญ่ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 - 2564 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์
จำหน่าย ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ได้แก่ พืชไร่ 11 ชนิด พืชสวน 45 ชนิด และปัจจัยการผลิต 
19 ชนิด ครบตามเป้าหมาย ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม และส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ 
โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก 
การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 
และการชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

2.6.2) ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri - Map) มีกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
(N) หรือเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  และส่งเสริม
สนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ 
เป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ 93,100 ไร่ งบประมาณ 270.5197 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9.3267 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.45 

1.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 5 ชนิดพืช อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลการใช้ที่ดิน ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map เป้าหมาย 90,000 ไร่ อยู่ระหว่างตรวจแบบงาน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  

(2) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการปลูกพืช
ทางเลือกใหมแ่ล้ว 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของเป้าหมาย 1,000 ราย ส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
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ในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เป้าหมาย 3,000 ไร่ อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจง
โครงการฯ  

(3) กรมหม่อนไหม การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการผลิตหม่อนไหม 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และการแปรรูป มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และราชบุรี รวม 100 ไร่ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน  

(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการการอบรมพัฒนาครูบัญชีแล้ว 42 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 52.50 ของเป้าหมาย 80 ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร  585 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 24.38 ของเป้าหมาย 2,400 ราย  

(5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตสินค้า
ทางเลือก 1 สินค้า ดำเนินการแล้วร้อยละ 5.00 ของเป้าหมาย จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ที่สำคัญระดับพื้นที่ เป้าหมาย 2 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาสินค้าทางเลือกเชิงลึกเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริม
ระดับพ้ืนที่ (73 จังหวัด) และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก (12 พ้ืนที่) 
ดำเนินการแล้วร้อยละ 10.00 ของเป้าหมาย การศึกษาวิจัยพืชทางเลือกใหม่ที่มีอนาคต (Future Crops) 
เป้าหมาย 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วร้อยละ 30.00 ของเป้าหมาย การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรที่สำคัญระดับภาคเป้าหมาย 1 เรื ่อง ดำเนินการแล้วร้อยละ 15.00 ของเป้าหมาย และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วร้อยละ 30.00 ของเป้าหมาย 

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน

ดำเนินการ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร 
ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย
โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มข้ึน 
รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เป้าหมาย จำนวน 
4,262 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร 2,395 แปลง กรมการข้าว 1,285 แปลง กรมปศุสัตว์ 200 แปลง 
กรมประมง 75 แปลง กรมหม่อนไหม 31 แปลง กรมวิชาการเกษตร 130 แปลง สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 40 แปลง และการยางแห่งประเทศไทย 106 แปลง) งบประมาณ 1,251.9481 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 77.9640 ล้านบาท ร้อยละ 6.23 

2.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 - 2564 

ดำเนินการได ้440 แปลง คิดเป็นร้อยละ 18.37 ของเป้าหมาย 2,395 แปลง  
(2) ถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด

ดำเนินการได้ 325 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.57 ของเป้าหมาย 2,395 แปลง ถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่
ให้แก่เกษตรกรแล้ว 4,924 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.15 ของเป้าหมาย 44,152 ราย  

(3) การเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 2,000 แปลง และ
การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา เป้าหมายจำนวน 106 แปลง อยู่ระหว่างการประสานงานเกษตรกรเพื่อเข้าร่วม
โครงการ  
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(4) การติดตามประเมินผลโครงการ ดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการ และ
จัดทำกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 1 เรื ่อง และ
รายงานการขับเคลื่อนโครงการในระดับพ้ืนที่ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมายจำนวน 4 ครั้ง โดยผลขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากการติดตาม
ผลการดำเนินการผ่านการรายงานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: COO) โดยสรุป ดังนี้ 1) มีการรับรอง
แปลงใหญ่ปี 2564 เพิ่มเติม 2) ปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนสมาชิกและพื้นที่แปลงใหญ่ 3) เตรียมความพร้อม
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ 4) ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำแผนธุรกิจขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อการพัฒนาแปลงใหญ่ 5) พิจารณาแนวทางการชำระเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อการพัฒนาเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และ 6) จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 
ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด  

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค  
(1) ด้านการผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตลดลง 

แต่ไม่สามารถลดได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้น การเพิ่มผลผลิต เกษตรกร
ประสบปัญหาภัยแล้ง และเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดทำให้การเพิ่มของผลผลิตยังไม่ได้ตามเป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการรับรองมาตรฐานสินค้าในชนิดสินค้าข้าว เกษตรกรขาดแคลนทุนในการขอรับ
การรับรองมาตรฐาน ซึ่งทำให้การขอรับรองมาตรฐานสินค้าด้านข้าวขาดความต่อเนื่อง 

(2) ด้านการตลาด การเชื่อมโยงตลาดในบางแปลงไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเกษตรกร
ยังคงจำหน่ายผลผลิตในราคาทั่วไป และกลุ่มแปลงใหญ่บางแปลงขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง
ทางการตลาด 

(3) ด้านการบริหารจัดการ ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้
ข้อมูลที่ได้ไม่ครอบคลุมในทุกกรณี มีอุปสรรคในการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในการทำสัญญา
กับโรงสี อีกท้ังประธานกลุ่มแปลงใหญ่บางแปลงขาดความพร้อมในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ 

(4) ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) บางพื้นที่จึงไม่สามารถจัดอบรม/ประชุมได้ ทำให้การดำเนินการล่าช้าไปกว่าแผนที่กำหนดไว้ 

อีกทั้งยังทำให้ช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรลดลง  
 2.3) ข้อเสนอแนะ    

(1) ด้านการผลิต การลดต้นทุน ด้านพืช มีการหารือในระดับจังหวัดให้เกษตรกร
ใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดินและลดการใช้สารเคมี ด้านปศุสัตว์ ผสมอาหารข้นใช้เอง และด้านประมง ลดการใช้
อาหารสำเร็จรูป เพื่อการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ในบางจังหวัดเร่งส่งเสริม
การสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นผลจากการผลิตสินค้าปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพ้ืนที ่

(2) ด้านการตลาด การเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้รับรอง
มาตรฐาน และประสานผู้ประกอบการให้ทราบถึงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เกิดการซื้อขายที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น 

(3) ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการจัดอบรม เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็น
ผู้จัดการแปลงในปีที่ 2 เพ่ือให้บริหารจัดการกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ภาครัฐส่งเสริมการหาตลาดรองรับให้เกษตรกร โดยให้
แปลงใหญจ่ัดทำ MOU เพ่ือให้มีตลาดรองรับผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคง  
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(4) ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ควรจัดสรรเกษตรกรที่จะเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ

ตามนโยบายของรัฐบาลหรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดประชุมออนไลน์ และควรหาช่องทางการตลาดเพิ่ม
มากขึ้น เช่น การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพ่ือปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์   

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  มีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาที่ยั่งยืน  
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 
เกษตรกร จำนวน 15,000 ราย ใน 13 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1) มันสำปะหลัง 2) สับปะรด 3) อ้อย 4) ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 5) ไผ่และหวาย 6) พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมียและมะม่วงหิมพานต์) 7) กาแฟ 8) สินค้า
กลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) 9) พืชตระกูลถั่ว 10) ไม้ดอกไม้ประดับ 11) พืชผัก 12) ปาล์มน้ำมัน 
13) มะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน งบประมาณ 51.1530 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.4577 ล้านบาท ร้อยละ 
10.67 

3.1) ผลการดำเนินงาน  
 (1) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่แก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวม 1,702 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของเป้าหมาย 15,000 ราย ใน 11 
ชนิดสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว มันสำปะหลัง กาแฟ สับปะรด แมลงเศรษฐกิจ อ้อย พืชตระกูลถั่ว 
ไผ่และหวาย ไม้ดอก ไม้ประดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และปาล์มน้ำมัน ด้านพืชผัก และพืชเคี้ยวมัน 
(มะคาเดเมียและมะม่วงหิมพานต์) อยู่ระหว่างดำเนินการ  

(2) จัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตอ้อย ดำเนินการแล้ว 
3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของเป้าหมาย 40 แปลง และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ดำเนินการแล้ว 
80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.02 ของเป้าหมาย 444 ไร่  

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
4) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว มีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ 

วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์ เพื่อให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยและคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานพันธุ์ รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงสำหรับสนับสนุนโครงการราชการจำหน่ายแก่เกษตรกร
ทั่วไป เพื่อให้มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกรได้ทั่วถึงและรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของเกษตรกร เป้าหมาย ได้ผลผลิตเมล็ดชั้นพันธุ์คัดที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ 
ประมาณ 30 ตัน และได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก ไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน งบประมาณ 122.4586 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 35.9574 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.36 

4.1) ผลการดำเนินงาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด เป้าหมาย 30 ตัน และ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก เป้าหมายเกษตรกร 3,000 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลักแล้ว แบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบปลูกฤดูนาปี ๒๕๖๓ ดำเนินการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก และ
รอบปลูกฤดูนาปี ๒๕๖๔ มีแผนเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

4.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ –  
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5) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร มีกรมการข้าว กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ 
วัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ขาดแคลนและเพิ่มปริมาณการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมพ้ืนที่การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปรัง 
ผลิตพันธุ์พืชคุณภาพ และนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกร  ขยายสัตว์พันธุ์ดีผ่านฟาร์ม
เกษตรกรเครือข่าย และติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของสินค้า
เกษตรที่สำคัญ เป้าหมาย มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและสัตว์พันธุ์ดีเพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลายในพ้ืนที่นาปรัง จำนวน 5,000 ไร่ ใน 21 จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันเกษตรกร 
ได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เกษตร งบประมาณ 1,131.6564 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
142.4140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.58 

5.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) กรมการข้าว ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ชั้นพันธุ์ขยายและ

ชั้นพันธุ์จำหน่ายแล้ว 2,782 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของเป้าหมาย 86,000 ตัน นำไปขยายผลแล้ว 
5,195 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.71 ของเป้าหมาย 77,400 ตัน ดำเนินการตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรอง
ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแล้ว 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.52 ของเป้าหมาย 176 ครั้ง ด้านการขยาย
ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างและกำหนดแบบรูปรายการ  

(2) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและ
รับสมัครเกษตรกรแล้ว 550 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของเป้าหมาย 5,000 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตร
ในแปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ขยายผลปรับเปลี่ยนแล้ว 60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของเป้าหมาย 5,000 ไร่  

(3) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี 
ได้แก่ พืชไร่ 11 ชนิด พืชสวน 45 ชนิด และปัจจัยการผลิต 19 ชนิด ครบตามเป้าหมาย ตรวจสอบรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลแล้ว 3,116 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 124.64 ของเป้าหมาย 2,500 
ตัวอย่าง  

(4) กรมปศุสัตว์ ดำเนินการผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียมแล้ว 70,566 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 30.48 ของเป้าหมาย 231,500 ตัว พัฒนาสุขภาพสัตว์แล้ว 5,995,687 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
23.07 ของเป้าหมาย 25,990,500 ตัว และเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อให้แก่
เกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ดำเนินการแล้ว 10,424 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.44 ของเป้าหมาย 36,649 ราย 

(5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศักยภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรและรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร อยู่ระหว่างลงพ้ืนที่ติดตามข้อมูลเพ่ือนำข้อมูล
มาประมวลผล วิเคราะห์ และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และเขียนรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง 
ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ และจัดทำคู่มือการสำรวจ
ต้นทุนการผลิต การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน และ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด/ระดับภาค ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 และร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านการเกษตร อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร พ.ศ. 2566 - 2570 

5.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
6) ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตด้านปศุสัตว์ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการรักษาสุขภาพสัตว์ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ จัดการสวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พัฒนาอาหารสัตว์
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ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ 12,822 ราย งบประมาณ 1,037.8522 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 129.6488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.49 

6.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ 3,166 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 24.69 ของเป้าหมาย 12,822 ราย  
(2) วิเคราะห์ วินิจฉัย และชันสูตรโรคตัวอย่างของปศุสัตว์ 63,783 ตัวอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 24.58 ของเป้าหมาย 259,506 ตัวอย่าง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์แล้ว 76,254 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 7.63 ของเป้าหมาย 1,000,000 ตัว  

(3) ผลิตสัตว์พันธุ ์ดี 268 ,714 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.82 ของเป้าหมาย 
901,200 ตัว และผลิตพืชอาหารสัตว์ 9,997 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.65 ของเป้าหมาย 48,410 ตัน 

6.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
7) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ของเกษตรกรในการดำรงชีพ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิม และเชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิมปริมาณ
การดำเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ
เงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำ 82 แห่ง เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
จำนวน 1,368 ราย งบประมาณ 3.7355 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

7.1) ผลการดำเนินงาน การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทำการเกษตร
ผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย 82 แห่ง อยู่ระหว่างประสานงานชี้แจงให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ด้านการอบรม/ศึกษาดูงานแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย 1,368 ราย และพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริม
เกษตรผสมผสาน เป้าหมาย 6,840 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

7.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

(GAP) มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้
คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 26 แห่ง เกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ,100 ราย งบประมาณ 13.1959 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

8.1) ผลการดำเนินงาน การยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP เป้าหมาย 1 สถาบัน อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพ่ือจัดจ้างที่ปรึกษา ด้านการส่งเสริม
ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร ทำการเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย 26 แห่ง การส่งเสริมการทำเกษตร
ปลอดภัยให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 1,100 ราย อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน 

8.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
9) โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์  มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องการวิเคราะห์ดิน 
ปรับปรุงดิน และส่งเสริมให้สมาชิกมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง เกษตรกร
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สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ,400 ราย งบประมาณ 6.0158 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

9.1) ผลการดำเนินงาน การส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เป้าหมาย 1,400 ราย อยู่ระหว่างประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงาน 

9.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -  
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

Info - graphic ผลการดำเนินงาน 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ส่วนที่ 3 
หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

แผนแม่บทย่อย หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล โทรศัพท์ โทรสาร 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง   0 2940 5387   0 2579 5511    

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง   0 2940 5387   0 2579 5511    

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232   0 2579 5511 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล   0 2579 5512   0 2579 5511   

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากร
ทางการเกษตร   

0 2579 0555   0 2579 5511 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช   0 2579 0614   0 2579 5511 
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ศูนย์ประเมินผล
สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐
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