บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จ กำรเกษตร (สศก.) โดยศู น ย์ ป ระเมิ น ผล ได้ ท ำกำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร
และงำนส ำคั ญ อื่ น ๆ โดยรวบรวมข้ อ มู ล จำกกำรรำยงำนของหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และกำรติ ด ตำม
ผลกำรด ำเนิ น งำนในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนในไตรมำสที่ 1 เป็ น ผลงำนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 ธันวำคม 2560 (รอบ 3 เดือน) สรุปสำระสำคัญ ดังนี้
1. งำนตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก
เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหำรจัดกำรร่วมกัน สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
และผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน ผลกำรดำเนินงำนในปี 2561 ของแปลงใหญ่ที่จัดตั้งในปี 2559 - 2560
1.1.1 แปลงใหญ่ที่ จั ด ตั้ง ในปี 2559 จ ำนวน 597 แปลงด ำเนิ น กำรถ่ ำยทอดควำมรู้
(เน้นงำนวิจัย/นวัตกรรม) โดยจัดทำแผนพัฒนำรำยแปลง/แผนธุรกิจ 172 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย
1.1.2 แปลงใหญ่ที่จัดตั้งในปี 2560 จำนวน 1,951 แปลง ดำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้
(เน้ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต /นวั ต กรรม) โดยจั ด ท ำแผนพั ฒ นำรำยแปลง/แผนธุ ร กิ จ 742 แปลง
ครบตำมเป้ำหมำย
1.1.3 แปลงใหญ่ที่จัดตั้งในปี 2561 (แปลงใหม่) ดำเนินกำรจัดเวทีวิเครำะห์เพื่อกำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำแผนรำยแปลง 466 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย
1.1.4 สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ พั ฒ นำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 โดยธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรอนุมัติสินเชื่อ แล้ ว 125 แปลง วงเงิน 668.49 ล้ ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 2.91 ของเป้ำหมำย 23,000 ล้ำนบำท
1.2 โครงกำรระบบส่ง เสริม กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่) กรมกำรข้ำ วเป็น
หน่ ว ยงำนหลั ก ในกำรสนั บ สนุ น ให้ เกษตรกรรวมกลุ่ มทำกำรผลิ ตและบริห ำรจัดกำรร่ว มกัน มีเป้ำหมำย
2,350 แปลง
ผลกำรดำเนินงำนอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนรำยแปลง จัดสรรและโอนเงิน
งบประมำณให้กับหน่วยงำนภำยในกรมกำรข้ำว กรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมพัฒนำที่ดิน
1.3 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร
เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนำศักยภำพของ ศพก.
882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ำย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต
1.3.1 พัฒ นำศักยภำพของ ศพก. โดยจั ดประชุมคณะกรรมกำร ศพก. เครือข่ำ ยระดั บ
จังหวัด/ระดับเขต/ประเทศ 10,833 รำย และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 26,460 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งพัฒนำศักยภำพศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำ
เว็บไซด์ศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์ยุคดิจิทัล” ใน 288 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย
1.3.2 ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรเจ้ำของ ศพก./ศูนย์เครือข่ำย และเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์
3,124 รำย (ร้อยละ 29.52) พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยกำรผลิต 81 ศูนย์ (ร้อยละ 9.18)
กำรผลิตพืช 621 รำย (ร้อยละ 4.93) กำรผลิตหม่อนไหม/เศรษฐกิจพอเพียง 205 รำย (ร้อยละ 47.13)
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เทคโนโลยีกำรประมง 1,085 รำย (ร้อยละ 0.62) ครูบัญชีประจำฐำนเรียนรู้ 876 รำย (ร้อยละ 99.32)
และกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 207 รำย (ร้อยละ 41.40)
1.3.3 จัดทำแปลงเรียนรู้/พัฒนำฐำนเรียนรู้ จำแนกเป็น
1) ด้ำนกำรปลูกข้ำว จัดทำแปลงเรียนรู้ 25 ศูนย์ (ร้อยละ 5.56) และพัฒนำฐำน
เรี ย นรู้ / องค์ควำมรู้ ใน 350 ศูน ย์ (ร้ อยละ 77.77) ด้ำนกำรผลิ ตพืช จัดทำแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ 60 ไร่
(ร้อยละ 5.49) ส่วนด้ำนหม่อนไหม จัดทำ/ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ 3 จุด (ร้อยละ 27.27)
2) ด้ำนประมง พัฒนำแปลงเรียนรู้ประมงใน ศพก. 21 ศูนย์ (ร้อยละ 2.38) และ
แปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ำย (รำยเดิม/รำยใหม่) 2 และ 3 ศูนย์ (ร้อยละ 0.23 และ 0.11) ตำมลำดับ
3) ด้ำนอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนำฐำนเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดิน 17 ศูนย์ (ร้อยละ 1.93)
และพัฒนำฐำนเรียนรู้ด้ำนบัญชีประจำศูนย์ 790 ศูนย์ (ร้อยละ 89.56)
1.4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้กำรจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนำอำชีพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน ในพื้นที่
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
1.4.1 พื้นที่ดำเนินกำรในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พื้นที่สำธำรณประโยชน์ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
และพื้นที่ป่ำชำยเลน รวม 54 จังหวัด
1.4.2 ส่ งเสริ มและพั ฒนำอำชี พแก่ เกษตรกรทั้ งด้ ำนพื ช ปศุ สั ตว์ ประมง สหกรณ์ บั ญชี
รวม 22,175 รำย ดำเนินกำรแล้ว 4,725 รำย (ร้อยละ 21.31) ส่วนกำรจัดตั้งสถำบันเกษตรกรอยู่ระหว่ำง
กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรรวมกลุ่ม
1.4.3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1) ด้ำนชลประทำน ดำเนินกำรสร้ำงฝำยบ้ำนพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ และสถำนี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ (แปลงรวมชัยบุรี) ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส่วนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนควนสินชัยรออนุมัติใช้เงินกันเหลื่อมปี ส่วนกำรพัฒนำแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐำน เช่น ถนน
ระบบสำธำรณูปโภค ฯลฯ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 30 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2) ด้ำนกำรปรับปรุงบำรุงดิน ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 10 ตัน (ร้อยละ 8.46)
ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด และปรับปรุงพื้นที่ดินกรดในพื้นที่รวม 1,710 ไร่ (ร้อยละ 7.10) และผลิตปุ๋ยหมัก/
น้ำหมักชีวภำพ 20 ตัน 800 ลิตร ตำมลำดับ
1.5 โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนำไม่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์และทำนำหญ้ำ
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงำนหลัก เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม (S3/N) โดยส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ
โคเนื้อ แพะ และทำนำหญ้ำ รวม 55 จังหวัด
1.5.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนำไม่เหมำะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ
และกำรท ำนำหญ้ ำ มี พื้ น ที่ ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นกำรผลิ ตรวม 67,440 ไร่ (ร้ อยละ 75.72) จ ำแนกเป็ น
กำรปรับเปลี่ยนจำกพื้นที่นำมำเลี้ยงกระบือ 7,670 ไร่ โคเนื้อ 59,030 ไร่ และแพะ 740
1.5.2 สนับสนุนสินเชื่อสำหรับกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และกำรทำนำหญ้ำ มีเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรโอนเงินจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว คิดเป็นวงเงิน
สินเชื่อ 1,186 ล้ำนบำท (ร้อยละ 11.17)
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1.5.3 ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ โดยจัดหำพ่อ - แม่พันธุ์รวม 14,330 ตัว
(ร้อยละ 8.90) พร้อมทั้งจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแก่เกษตรกร 2,600 รำย (ร้อยละ 8.81)
1.6 นโยบำยยำงธรรมชำติ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตำมที่ ค ณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เ สนอโครงการ
เพื่อช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวม 4 โครงการ คือ โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยำงพำรำ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง และโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชน
รักษำเสถียรภำพรำคำยำงมีกำรยำงแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงำนหลัก
1.6.1 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยำงพำรำ
เป้ำหมำย 900,000 ตันต่อปี ดำเนินกำรได้ 1,293,703.58 ตัน
1.6.2 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
ของเจ้ำของหรือผู้เช่ำสวนยำง และช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้กรีดยำง เป้ำหมำย 809,119 ครัวเรือน ดำเนินกำรได้
722,887 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่มำแจ้งและแจ้งไม่เข้ำร่วมโครงกำร
1.6.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง โดยชะลอ
กำรจำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้สถำบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยำงพำรำ มีปริมำณยำงที่รับซื้อ
212,947 ตัน ระบำยออกได้แล้ว 175,801 ตัน
1.6.4 โครงกำรสร้ ำงมูล ภัณฑ์กัน ชนรักษำเสถี ยรภำพรำคำยำง โดยชะลอกำรจ ำหน่ำ ย
ยำงพำรำออกสู่ ตลำดและเป็ น เงิ น ทุน ให้ ส ถำบัน เกษตรกรรวบรวมรับซื้ อยำงพำรำ มี ปริม ำณยำงที่ รับซื้ อ
148,800 ตัน ระบำยออกได้แล้ว 142,729 ตัน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร
2.1 ยุท ธศำสตร์ พั ฒนำผลไม้ ไ ทย พ.ศ. 2558 – 2562 กรมส่ ง เสริ มกำรเกษตร ร่ ว มกั บ
กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
และองค์ ก ำรตลำดเพื่ อ เกษตรกร เพื่ อ ให้ มี ก รอบทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำกำรผลิ ต กำรตลำดและกำรบริ ห ำร
กำรจัดกำรผลไม้อย่ำงเป็นระบบ
2.1.1 ยุ ทธศำสตร์ กำรบริห ำรจัดกำรผลผลิ ต ดำเนิน กลยุทธ์กำรพัฒ นำคุณภำพผลผลิ ต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร โดยจัดเวทีวิเครำะห์ประเด็นปัญหำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้
แบบมี ส่ ว นร่ ว มและถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภ ำพกำรผลิ ต ไม้ ผ ลแก่ เ กษตรกร 7,200 รำย
(ร้อยละ 60) ส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และกำรจัดระบบกำรผลิต ในสหกรณ์ 28 แห่ ง
กำหนดมำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำร 1 เรื่อง มีกำรจัดประชุมและยกร่ำงมำตรฐำนเสนอกรรมกำรฯ
แล้ว 1 ครั้ง และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในพื้นที่ 34 จังหวัด อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.1.2 ยุ ทธศำสตร์ กำรวิ จัยและพั ฒ นำ ดำเนิน กลยุ ทธ์วิจัยด้ ำนกำรผลิ ต พืช 6 ชนิด คื อ
งำนวิ จั ย และพั ฒ นำกำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภ ำพกำรผลิ ตมั งคุ ดคุ ณภำพงำนวิจั ยปรับ ปรุ งพั นธุ์ ทุเ รีย น วิจั ยและ
พัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ วิจัยและพัฒนำพันธุ์เงำะ วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง
วิจัยพัฒนำพันธุ์ลิ้นจี่/พันธุ์ลำไย และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีลดกำรตกค้ำงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก
มีผลสำเร็จตำมกระบวนในภำพรวมร้อยละ 23.33
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2.1.3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรกำรตลำด ดำเนินกำร 2 กลยุทธ์ คือ
3.1) กลยุ ทธ์กำรสร้ำงมูล ค่ำเพิ่มของผลไม้ส ดและผลิ ตภัณฑ์แปรรูป โดยพัฒ นำ
บรรจุภัณฑ์ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิด ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์ยืดอำยุ
ผลไม้ ส ด และพั ฒ นำโรงคั ด บรรจุ ผั ก และผลไม้ ม ำตรฐำน 1 แห่ ง ในพื้ น ที่ แ ปลงใหญ่ สิ น ค้ ำ สั บ ปะรด
จังหวัดรำชบุรี อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำน
3.2) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริม
กำรบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว 1 ครั้ง (ร้อยละ 33.33) และมีแผนจัดนิทรรศกำรเพื่อส่งเสริม
สร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศ 4 ประเทศ
2.1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ดำเนินกลยุทธ์กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้ อ มู ล สำรเทศ จั ด ท ำข้ อ มู ล พื้ น ฐำนด้ ำ นกำรตลำดและกำรผลิ ต ไม้ ผ ล สมำชิ ก สหกรณ์ 28 แห่ ง
(ร้อยละ 30.43) ส่วนกำรพัฒนำระบบข้อมูลผลผลิต รำคำ และปริมำณรับซื้อรำยวัน ในพื้นที่ จังหวัดพะยำ
เชียงใหม่ เชียงรำย ลำพูน ระยอง จันทบุรี ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ และนรำธิวำส มีแผนดำเนินกำรในช่วง
ไตรมำสที่ 2 – 4
2.2 ยุท ธศำสตร์ สั บปะรด พ.ศ. 2560 – 2569 ส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จกำรเกษตร ร่ ว มกั บ
กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่ งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทำน และ
ส ำนั ก งำนมำตรฐำนสิ น ค้ ำ เกษตรและอำหำรแห่ ง ชำติ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต สั บ ปะรดคุ ณ ภำพ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร เป้ำหมำยผลิ ตสั บปะรด
คุณภำพโรงงำน 2.20 ล้ำนตัน
2.2.1 ผลิ ตสั บปะรดโรงงำน และสั บปะรดบริโภคสดในพื้ นที่ ที่เหมำะสมตำมแผนที่เกษตร
เพื่อกำรบริหำรเชิงรุก (Agri- Map) มีเป้ำหมำย 13 จังหวัด ดำเนินกำรแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดกำญจนบุรี
2.2.2 ผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) ในลักษณะระบบส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และกำรเขตกรรม
1) ส่ งเสริ มกำรปลู กพื ชปุ๋ ยสดและผลิ ตน้ ำหมักชี วภำพ 3,675 ไร่ และ 17,600 ลิ ตร
ตำมลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อ ส่วนกำรผลิต -จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดดำเนินกำรแล้ว 1 จังหวัด
รวม 2 ตัน จำกเป้ำหมำย 12 จังหวัด
2) ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรด GAP แล้ว 120 รำย (ร้อยละ 5.22)
ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงทดสอบ และโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสำรไนเตรทตกค้ำงฯ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.2.3 จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำในไร่นำเพื่อกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ
แผนงำน/โครงกำร
2.2.4 วิ จั ย เทคโนโลยี ก ำรผลิ ต และพั ฒ นำพั นธุ์ สั บปะรด ได้ แ ก่ โครงกำรวิ จั ยกำรเพิ่ ม
ประสิ ทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิ ต 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง ส่วนโครงกำรวิจัยและพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตกำรจัดกำรคุณภำพในโซ่อุปทำนสับปะรดผลสดเพื่อกำรส่งออก 2 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.2.5 สร้ำ งควำมเข้ม แข็ง ให้ก ับ องค์ก รเกษตร โดยส่ งเสริ มและพั ฒนำกำรด ำเนิ นงำน
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรรวบรวมสับปะรด 10 แห่ง (ร้อยละ 50.00)
2.2.6 ส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูป
อย่ำ งต่อ เนื ่อ ง มีแ ผนพัฒ นำโรงคัด บรรจุผ ัก และผลไม้ ณ ศูน ย์ก ำรเรีย นรู ้เ พิ ่ม ประสิท ธิภ ำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร
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2.3 ยุทธศำสตร์ถั่วเหลืองเพื่อควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมส่ งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมชลประทำนด ำเนิ น กำร เพื่ อพั ฒ นำประสิ ทธิ ภ ำพกำรผลิ ตและคุ ณภำพถั่ ว เหลื อง พั ฒ นำและส่ งเสริ ม
อุตสำหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เป้ำหมำยเพิ่มพื้นที่ 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน
2.3.1 จั ด ระบบชลประทำนสนั บ สนุ น พื้ น ที่ ป ลู ก ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด รวม 9,340 ไร่
ดำเนินกำรแล้ว 41 ไร่ (ร้อยละ 0.44) จำแนกเป็น ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ำยอ่ำงเก็บน้ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 จังหวัดลำปำง
15 ไร่ และซ่อมแซมทำงระบำยน้ำลำดสวำย จังหวัดนนทบุรี 26 ไร่
2.3.2 วิจัยและพัฒนำเพื่อลดต้ นทุนและเพิ่มศักยภำพกำรผลิต โดยวิจัยและพัฒนำพันธุ์
ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง 2 เรื่อง ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยี
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตถั่วเหลืองในพื้นที่ 13 จังหวัด ภำพรวมมีผลสำเร็จร้อยละ 25
2.3.3 ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ถั่ ว เหลื อ งคุ ณ ภำพดี ทั้ ง ชั้ น พั น ธุ์ คั ด พั น ธุ์ ห ลั ก และพั น ธุ์ ข ยำย
มีเป้ำหมำย 746.1 ตัน ดำเนินกำรได้ 154.1 ตัน (ร้อยละ 20.65) ครั้ง และสร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองได้ครบตำมเป้ำหมำย 54 เครือข่ำย
2.3.4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ครบ 51 รำย
และมีแผนพัฒนำเกษตรกร 4,260 รำย จัดทำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 308 ศูนย์ และ
รณรงค์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดี 219 ศูนย์
2.4 ยุทธศำสตร์มะพร้ำวเพื่ออุตสำหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ร่ ว มกับ กรมวิช ำกำรเกษตร กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมพั ฒ นำที่ดิ น ส ำนัก งำนมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรดำเนินกำร เพื่อผลิตมะพร้ำวให้มีปริมำณเพียงพอ ลดต้นทุน
กำรผลิต พัฒนำกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดกำรแปรรูปมะพร้ำว เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
2.4.1 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต
1) ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรผู้ ปลู กมะพร้ำว 29,000 รำย และจัดตั้งกลุ่ มเกษตรกร
20 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย
2) จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำในไร่นำเพื่อกำรผลิตมะพร้ำว มีแผนดำเนินกำรในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 บ่อ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยไดโลไมท์ในพื้นที่ 160 ไร่ รวม 80 ตัน ผลิตปุ๋ยหมัก
สูตรพระรำชทำน 16 ตัน และน้ำหมักชีวภำพ 5,720 ลิตร ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3) สนับ สนุน กำรวิจัยและพัฒ นำกำรผลิตมะพร้ำว โดยวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิ ต
มะพร้ำวที่ดีและเหมำะสม กำรจัดกำรสวนมะพร้ำวในพื้นที่ที่มีกำรระบำดแมลงศัตรูมะพร้ำว กำรปลูกพืชแซม
ในสวนมะพร้ำวอำยุมำก วิจัยและพัฒนำพันธุ์มะพร้ำวที่เหมำะสม มีผลสำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 25.00
วิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ (เครื่องสำอำงค์) อยู่ระหว่ำงปรับปรุงสูตรต้นตำรับโลชั่น และทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ มีผลสำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 35 ส่วนกำรแปลงผลิตพันธุ์มะพร้ำวเพื่อกำรพัฒนำพันธุ์
ในพื้นที่รวม 250 ไร่ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.4.2 ด้ำนพัฒ นำประสิ ทธิภ ำพกำรป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้ำว โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำวแก่เกษตรกร 12,000 รำย (ร้อยละ 155.84) สร้ำงระบบเฝ้ำระวัง
และเตือนภัยกำรระบำดของศัตรู มะพร้ำวในแปลงมะพร้ำว 200 แปลง (ร้อยละ 50.00) ส่งเสริมและ
สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ให้ เ กษตรกรในกำรขยำยศั ต รู ธ รรมชำติ แ ละคว บคุ ม ศั ต รู ม ะพร้ ำ ว 1,440 รำย
(ร้อยละ 26.18)
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2.4.3 ด้ำนพัฒนำกำรตลำดมีแผนรณรงค์กำรบริโภคมะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยง
ตลำดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่ำงประเทศรวม 3 ครั้ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือตลอด Supply Chain
กับต่ำงประเทศ 1 ครั้ง
2.5 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรู ปปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์มทั้งระบบ ปี พ.ศ. 2560 - 2579
ส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จ กำรเกษตร ร่ ว มกั บ กรมวิ ช ำกำรเกษตร กรมพั ฒ นำที่ ดิ น กรมส่ ง เสริ ม กำรเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมชลประทำน เพื่อพัฒนำปำล์มน้ำมัน
น้ ำมั น ปำล์ มไปสู่ อุ ต สำหกรรมโอเลเคมี ค อล และแข่ งขั น ในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ในอำเซี ย น มี เ ป้ำ หมำยเพิ่ ม
เปอร์เซ็นต์น้ำมันเป็น 23% และเพิ่มผลผลิตเป็น 3.50 ตันต่อไร่
2.5.1 กิจกรรมกำรเพิ่มเปอร์เซ็นน้ำมัน โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยของสหกรณ์ กลุ่ มเกษตรกร
วิสำหกิจชุมชนผู้ตัดปำล์ม/ลำนเท กับโรงงำนสกัดปำล์มน้ำมัน และจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดปำล์ม น้ำมัน
คุณภำพที่ถูกต้องในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมรำช รวม 300 รำย (ร้อยละ 50.00)
2.5.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนกำรผลิต
1) ส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มน้ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดีในพื้นที่เหมำะสม (S1, S2)
รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ในพื้นที่ 8 จังหวัด และสนับสนุนปำล์มพันธุ์ดี ปลูกทดแทนแก่เกษตรกร 22,900 ต้น
(ร้อยละ 45.80)
2) พัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้ำ ปำล์มน้ำมัน
ใน 13 จังหวัด รวม 142 แปลง ดำเนินกำรแล้ว 12 แปลง (ร้อยละ 8.45)
3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ำมันผ่ำนศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งพื้นที่เหมำะสม
และไม่เหมำะสมตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกำรจัดกำรดิน แก่เกษตรกร 1,800 รำย
(ร้อยละ 75.00)
4) ผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตพันธุ์ปำล์มน้ำมันที่ดี และเทคโนโลยี
กำรจัดกำรสวนปำล์มที่เหมำะสมกับพื้นที่ มีผลสำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 25.00
5) กำรบริหำรจัดกำร โดยแนะนำ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มโดยใช้วิธีสหกรณ์ 15 แปลง
ใน 5 จั งหวัด คื อ จั ง หวัดกระบี่ ชุมพร นรำธิว ำส ปัต ตำนี และสุ รำษฎร์ธ ำนี ขณะนี้อยู่ ระหว่ ำงวำงแผน
กำรขับ เคลื่ อนตำมรู ป แบบระบบส่ งเสริ มกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่ ว นกำรบริห ำรจัดกำรน้ำ เป้ำหมำย
10 แห่ง มีผลสำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 11.20
3. งำนสำคัญอื่น ๆ
3.1 กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ดำเนินกำรเพื่อขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำ
ต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมแนวพระรำชดำริ ประกอบด้วย
ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ำปำยตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชดำริ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชดำริจังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ
จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ จังหวัดระยอง และโครงกำรพัฒนำปศุสัตว์
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดเลย
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3.1.1 ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้ำนกำรผลิตพืช กำรเลี้ยงปศุสัตว์ /ประมง กำรทำ
บัญชี ฯลฯ 1,424 รำย (ร้อยละ 38.67) และจัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ 316 ไร่ (ร้อยละ 46.40)
3.1.2 ส่งเสริ มและพัฒนำอำชีพ เช่น ส่ งเสริมกำรปลู กพืช /ไม้ผลเมืองหนำว กำรเลี้ ยง
ปศุสัตว์ ประมง รวม 115 รำย (ร้อยละ 19.49) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 485 ตัว
(ร้อยละ 27.29) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ มีแผน 13 ล้ำนตัว
3.1.3 ปรับปรุงบำรุงดิน โดยสำธิตกำรจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ และปุ๋ยสูตรพระรำชทำน
ในพื้นที่ 578 ไร่ (ร้อยละ 31.90)
3.1.4 แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์และวิธีกำรสหกรณ์ รวม 11 ครั้ง
(ร้อยละ 25) และจั ดเวทีชำวบ้ำนมีผู้เข้ำร่ว มรวม 270 รำย (ร้อยละ 81.82) ซึ่งบำงแห่ งยัง อยู่ระหว่ำง
ประสำนงำนกับหน่วยงำนในพื้นที่เพื่อบูรณำกำรจัดเวทีชำวบ้ำน
3.2 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบำยเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน )
เป็ นหน่ วยงำนหลั ก เพื่ อสนั บสนุ นให้ เกษตรกรมีศักยภำพในกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่
มีเป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย
ผลกำรดำเนินงำน มีศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 138 ศูนย์ (ร้อยละ 115.00)
สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 4,550 รำย (ร้อยละ 29.93)
3.3 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ บริห ำรทำงวิชำกำรและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่
ห่ำงไกลอย่ำงครบวงจร มีเป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี
3.3.1 ผลกำรดำเนิน งำน มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริก ำร 5,219 รำย ของเป้ำหมำย
46,200 รำย โดยคลิ นิ กดิ น บริ กำรตรวจวิ เครำะห์ ดิ นรวม 29,997 ตั ว อย่ ำง คลิน ิก พืช 2,114 รำย
คลินิกข้ำว 1,727 รำย คลินิกปศุสัตว์ 2,721 รำย คลินิกประมง 409 รำย คลินิกบัญชี 6,538 รำย และ
คลิ นิ กกฎหมำย 2,320 รำย ในส่ วนคลิ นิ กอื่ น ๆ อยู่ ระหว่ ำงประสำนงำนกั บหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่
เพื่อร่วมบูรณำกำรกำรจัดงำน
3.3.2 ผลกำรติดตำมในพื้นที่ จำกกำรสั มภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำมำร่วมงำนเพื่อติดตำมผล
(Follow Up) พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 70.29 ได้เข้ำชมงำนในคลินิกหลัก ร้อยละ 27.50 ได้รับกำรแจก
เอกสำร/ปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 2.21 ได้นำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่ โดยเกษตรกรร้อยละ 83.34
ได้นำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่เหลือไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เกษตรกร
ร้อยละ 73.82 มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในระดับมำก
3.4 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง กรมส่งเสริมกำรเกษตรร่วมกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอำยุมำก และ
พัฒ นำเกษตรกรสมำชิกกลุ่มส่ งเสริมอำชีพกำรเกษตร ยกระดับให้ เป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง มีเป้ำหมำย
64,995 รำย
3.4.1 เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้ำสู่ภำคกำรเกษตร มีแผนจัดกำรฝึกอบรม
หลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer หลักสูตรเพิ่มศักยภำพ Young Smart Farmer
ค่ำยนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ ๕ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม 3,985 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรระยะที่ 1
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ส่วนพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องได้จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Smart Farmer Core team ระดับเขต/จังหวัด
ครบตำมเป้ำหมำย 110 รำย
3.4.2 พัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart farmer โดยหน่วยงำนได้จัดฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนกำรผลิตข้ำว พืช ปศุสัตว์ และอื่น ๆ จำแนกเป็น ระดับ Developing Smart Farmer รวม 19,109 รำย
(ร้อยละ 48.19) ระดับ Existing Samart Farmer รวม 1,179 รำย (ร้อยละ 35.73) ซึ่งบำงหน่วยงำน
ยังอยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกเป้ำหมำย และจัดเตรียมหลักสูตร
3.5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ ร่วมกับกรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
องค์กำรสะพำนปลำ ดำเนินกำรเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพตำมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีในสินค้ำ
สำคัญคือ ข้ำว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง
3.5.1 สินค้ำข้ำว ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์โรงสีข้ำวที่ได้รับกำรรับรอง GMP และข้ำว Q
แล้ว 5 โรงสี (ร้อยละ 25.00) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น คัดเลือกโรงสีเพื่อรับกำรส่งเสริม จ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ
ระบบมำตรฐำน กำรตรวจรั บ รองโรงสี ข้ ำ ว GMP กำรตรวจสอบและรั บ รองคุ ณภำพข้ ำ วตำมมำตรฐำน
GAP/GMP/HACCP อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร เช่น คัดเลือกหรือกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และวำงแผนกำรดำเนินงำน
3.5.2 สินค้ำผัก - ผลไม้ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
GAP พืชได้ 8,233 ฟำร์ ม (ร้ อยละ 7.47) ฟำร์มโรงคัดบรรจุฯ 110 โรงงำน (ร้อยละ 12.84) และพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนสำกล 38 ห้อง ครบตำมเป้ำหมำย
ส่วนกำรผลิตพืชตำมระบบ GAP จัดอบรมเกษตรกร GAP อำสำและเกษตรกรรวม 4,804 รำย (ร้อยละ 30.25)
3.5.3 ด้ำนประมง ตรวจและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 7,007 ฟำร์ม (ร้อยละ 21.82)
โรงงำน 164 โรงงำน (ร้อยละ 37.88) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 28,642
ตัวอย่ำง (ร้อยละ 28.64) ตรวจคัดกรองเฝ้ำระวังโรคระบำดในสัตว์น้ำ รวม 26,834 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 35.78)
3.5.4 ด้ำนปศุสัตว์ (ไก่และสุกร) พัฒนำคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์สู่มำตรฐำน
22,352 แห่ง (ร้อยละ 51.56) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 83,955 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 25.22)
3.5.5 ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำร โดยพั ฒนำระบบตรวจสอบสิ นค้ ำเกษตรส ำหรั บผู้ ประกอบกำรขนำดกลำงและเล็ ก 153 รำย
คิ ดเป็ น ร้ อยละ 21.86 ของเป้ ำหมำย 700 รำย ส่ วนกำรจั ดท ำและเตรี ยมกำรบั งคั บใช้ มำตรฐำนบั งคั บ
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ และโอนงบประมำณให้จังหวัดเพื่อส่งเสริมกำรบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภำพ
3.6 โครงกำรตลำดเกษตรกร มีกรมส่ งเสริมกำรเกษตร และกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ดำเนินกำร
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้จำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิต
และกำรตลำด
3.6.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีเป้ำหมำยพัฒนำตลำดเกษตรกรในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยดำเนินกำร
พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่แล้ว 2 ครั้ง (ร้อยละ 66.67) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรพัฒนำควำมรู้
เกษตรกร พัฒนำตลำด ส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกร และกำรประชำสัมพันธ์ อยู่ระหว่ำงกำรชี้แจงโครงกำร
ในระดับพื้นที่ และวิเครำะห์หลักสูตร/ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำตลำดเกษตรกรและเครือข่ำยทำงกำรตลำด
3.6.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินกำรใน 2 โครงกำรย่อย คือ โครงกำรตลำดเกษตรกร
ของสหกรณ์ในสถำบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ได้คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยครบ 10 แห่ง อบรมพัฒนำ
ศักยภำพเกษตรกรสมำชิกด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดแล้ว 90 รำย (ร้อยละ 20.00) และโครงกำรส่งเสริม
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กำรจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยครบ 6 แห่ง
โดยสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง เพื่อขยำยพื้นที่ตลำดเกษตรกรสู่กำรเป็นตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของสหกรณ์
4 แห่ง (ร้อยละ 66.67)
3.7 โครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก เพื่อแก้ไขปั ญหำและบริห ำรจัดกำรผลิ ตกำรเกษตรในเขตพัฒ นำเศรษฐกิจพิเศษให้ มี
เสถียรภำพด้ำนรำคำ และเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร รวมทั้งเพิ่มศักยภำพในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและ
กำรตลำดสินค้ำเกษตรรองรับกำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน ในพื้นที่เป้ำหมำย 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตำก สระแก้ว มุกดำหำร สงขลำ ตรำด หนองคำย เชียงรำย นครพนม กำญจนบุรี
และนรำธิวำส)
3.7.1 ด้ำนกำรก่อสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนด้ำนกำรตลำด ได้แก่ ลำนตำกผลผลิต โกดังเก็บผลผลิต
โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง โรงอบลดควำมชื้น ในปี 2561 ดำเนินกำรในพื้นที่สหกรณ์กำรเกษตรพบพระ จำกัด
และสหกรณ์กำรเกษตรแม่ระมำด จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตก่อสร้ำง เนื่องจำกอยู่ในเขตห้ำมก่อสร้ำง
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย
3.7.2 ด้ำนกำรบูรณำกำร อยู่ระหว่ำงประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสหกรณ์
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตรทั้ง 10 จังหวัด โดยได้จัดทำคู่ มือ
แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรแล้ว 1 ฉบับ
3.8 โครงกำรส่ ง เสริ ม กำรให้ บ ริ ก ำรเครื่ อ งจั ก รกลทำงกำรเกษตรเพื่ อ ลดต้ น ทุ น สมำชิ ก
ระยะขยำยผล กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนหลัก เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในพื้นที่และ
ลดต้ น ทุ น กำรผลิ ต ให้ แ ก่ เ กษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ ำ วและข้ ำ วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ โดยสนั บ สนุ น ให้ ส หกรณ์ กู้ เ งิ น
จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจัดซื้อรถเกี่ยวนวด/รถเทเลอร์ และเครื่องสี
ข้ำวโพดพร้อมอุปกรณ์ และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2
ผลกำรด ำเนิน งำนระยะนำร่อ ง ปี 2559 มีส หกรณ์ผู ้ป ลูก ข้ำ วและข้ำ วโพดเลี ้ย งสัต ว์
เข้ำร่วมโครงกำร 19 แห่ง มีเกษตรกรใช้บริกำรรวม 1,233 รำย ระยะขยำยผล ปี 2560 มีสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว
ที่ขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อ 6 แห่ง วงเงิน 55.806 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2561 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3.9 โครงกำรจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อกำรเกษตรกรรม กรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำและที่ดินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้ำหมำยจัดรูปที่ดิน (พื้นที่ใหม่)
และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
3.9.1 งำนจั ดรู ปที่ดิน (พื้นที่ใหม่ ) ดำเนินกำรในพื้นที่ 3 แห่ง คือ สถำนีสู บน้ำด้วยไฟฟ้ำ
บ้ ำนคุยลุ มพุ ก โครงกำรส่ งน้ ำและบ ำรุ งรั กษำแควน้อยบ ำรุ งแดน และโครงกำรส่ งน้ำและบ ำรุงรั กษำล ำปำว
คลอง RMC ระยะ 3 ขณะนี้ อยู่ ระหว่ำงออกประกำศกำหนดท้องที่ที่จะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิ น
กำรก่อสร้ำงมีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 8.86 ส่วนงำนปรับปรุงจัดรูปที่ดิน ดำเนินกำรในพื้นที่ 3 แห่ง คือ โครงกำร
ส่ งน้ ำและบ ำรุ งรั ก ษำสองพี่น้ อง (บ้ ำนดอน) โครงกำรส่ งน้ำและบำรุง รักษำรำชบุ รีฝั่ งขวำ ส่ ว นที่ 1 และ
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำกำแพงแสน ส่วนที่ 2 ดำเนินกำรสำรวจควำมเหมำะสมของพื้นที่โครงกำร และ
สำรวจข้อมูลและออกแบบแล้วทั้ง 3 แห่ง ผลกำรก่อสร้ำงมีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 2.55
3.9.2 งำนจัดระบบน้ำเพื่อกำรเกษตร (พื้นที่ใหม่) ดำเนินกำรสำรวจควำมเหมำะสมของพื้นที่
โครงกำรและกำหนดแผนส ำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ ดำเนินกำรออกแบบ 55 แห่ ง กำรก่อสร้ำง
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มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 2.03 ส่วนงำนปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม สำรวจควำมเหมำะสมของพื้นที่
โครงกำร และสำรวจข้อมูลและออกแบบแล้ว 11 แห่ง กำรก่อสร้ำงมีควำมก้ำวหน้ำ ร้อยละ 1.47
3.10 โครงกำรแหล่ง น้ ำในไร่ น ำนอกเขตชลประทำน กรมพั ฒ นำที่ดิ น เป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน เป้ำหมำย 45,000 บ่อ
ผลกำรดำเนิ นงำน กำรขุดสระน้ำไร่นำนอกเขตชลประทำน ขนำด 1,260 ลู กบำศก์เมตร
ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จแล้ว 3,153 บ่อ (ร้อยละ 7.01)
4. ควำมเห็นของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
4.1 ผลกำรด ำเนิ นงำนภำพรวมในรอบ 3 เดื อน มี ผลส ำเร็ จร้ อยละ 24.42 ของจ ำนวน
โครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 34 โครงกำร ซึ่งบำงกิจกรรม/โครงกำรอยู่ระหว่ ำงชี้แจงโครงกำรในระดับพื้นที่และ
วิเครำะห์หลักสูตร/ควำมต้องกำร เตรียมกำรวำงแผน อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย เห็นควร
พิจำรณำเร่งรัดกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ดังนี้
4.1.1 กรมกำรข้ำว ได้แก่ โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่)
โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน
ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ำปำยตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และวำงแผนกำรดำเนินงำน
4.1.2 กรมปศุสั ตว์ ได้แก่ โครงกำรส่ งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้กำรจัดที่ดินทำกิ น
ให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล โครงกำรพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี ศูนย์บริกำร
และพัฒนำลุ่มน้ำปำยตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชดำริ อำเภอสั นป่ำตอง จั งหวัดเชียงใหม่ ศูนย์
พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี และโครงกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชดำริ จังหวัดสระแก้ว –
ปรำจีนบุรี อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
4.1.3 กรมวิชำกำรเกษตร ได้แก่ ยุทธศำสตร์มะพร้ำวเพื่ออุตสำหกรรม และโครงกำร
เกษตรกรปรำดเปรื่อง อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร จัดเตรียมหลักสูตร และคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
4.1.4 กรมหม่ อนไหม ได้ แก่ ศู นย์ บริ กำรและพั ฒนำที่ สู งปำงตองตำมพระรำชด ำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน
ร่วมกับสมำชิก
4.1.5 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ โครงกำรตลำดเกษตรกรอยู่ระหว่ำงกำรชี้แจงโครงกำร
ในระดับพื้นที่และวิเครำะห์หลักสูตร/ควำมต้องกำร
4.1.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์มทั้งระบบ โครงกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง และ
โครงกำรบริ ห ำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒ นำเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน
วำงแผนกำรขับเคลื่อน และคัดเลือกเป้ำหมำย
4.1.7 สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปปำล์มน้ำมัน
และน้ำมันปำล์มทั้งระบบ และโครงกำรพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี อยู่ระหว่ำง
กำรวำงแผนและประสำนงำน
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4.2 ผลกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรในระดับพื้นที่
4.2.1 โครงกำรศูน ย์ เรี ย นรู้กำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรผลิ ตสิ นค้ำเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่
จังหวัดนครนำยก พบว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรจัดอบรมในกิจกรรมเดียวกัน เช่น ทุกหน่วยงำนอบรมกำรลดต้นทุน
กำรผลิต เป็นต้น ทำให้เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมขำดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในกำรต่อยอดกำรทำกำรเกษตร
อีกทั้งเกษตรกรเจ้ำของศูนย์เครือข่ำยบำงรำยไม่ทรำบว่ำได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. และ
ระหว่ำ ง ศพก. กั บ ศูน ย์ เ ครื อ ข่ ำยหลำยแห่ ง ยั ง ไม่ มี ก ำรประสำนกำรทำงำนกั น ทำให้ ป ระสบปั ญ หำและ
ขำดควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรร่วมกัน และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำงชนิดไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
กำรเกษตรในพื้นที่และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกรศูนย์เครือข่ำย
ดังนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดอบรม ควรประสำนงำนกัน
อย่ำงใกล้ชิดในกำรจัดทำทะเบียนข้อมูลรำยชื่อเกษตรกรที่เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อนำไปสู่
กำรวำงแผนกำรจัดอบรมให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ครอบคลุมตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร และควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์
ศูนย์เครือข่ำย ศพก. รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนเชื่อมโยงระหว่ำง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก.
เช่น กำหนดให้มีกำรจัดประชุมร่วมกัน เป็นต้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนในลักษณะเครือข่ำยมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
4.2.2 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่จังหวัดน่ำน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย พบว่ำ ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนมีอุปสรรคในกำรคัดเลือกเกษตรกร
รำยใหม่เพื่อเข้ำร่วมอบรม เนื่องจำกโครงกำรดำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ
กำรอบรมแล้ว ซึ่งขัดกับระเบียบที่ระบุว่ำต้องไม่เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำย
ปรำชญ์ช ำวบ้ำนมำก่อน ส่ วนศูนย์ ปรำชญ์ ชำวบ้ำนที่ก่อตั้งใหม่ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำงและปรับปรุง
สถำนที่อ บรม เนื่ อ งจำกโครงกำรไม่ ได้ มี ก ำรสนั บ สนุ น งบประมำณ รวมทั้ ง เกษตรกรที่ ไ ด้ ผ่ ำ นกำรอบรม
มีควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อนำไปเป็นจุดตั้งต้นในกำรนำควำมรู้ไปปฏิบัติ
ดังนั้น สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบำยเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน ) ควรพิจำรณำถึงเงื่อนไขและเปิดโอกำสให้เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถเข้ำรับ
กำรอบรมซ้ำได้ แต่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมมำแล้วระยะหนึ่ง และได้นำ
ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติจริง มำเข้ำอบรมกับศูนย์ปรำชญ์อีกครั้งเพื่อกำรต่อยอดควำมรู้ นอกจำกนี้
ควรมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม เพื่อนำไปเป็นจุดตั้งต้น
ในกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่
4.2.3 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พบว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้เกษตรกร
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดงำนไม่ทั่วถึง ไม่ได้นำตัวอย่ำงพืช/ดินมำตรวจวิเครำะห์ กำรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร
มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกจำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ และปัจจัยกำรผลิตที่แจกจ่ำยภำยในงำนไม่เพียงพอ
ต่อเกษตรกรที่เข้ำชมงำน
ดัง นั้ น ก่ อนกำรจั ดงำน กรมส่ งเสริม กำรเกษตร ควรประชำสั ม พัน ธ์ กำรจัด งำน
พร้อมทั้งขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำรแก่เกษตรกรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ สำรวจข้อมูลควำมต้องกำรและ
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรให้บริกำรที่รวดเร็วและเบ็ดเสร็จภำยในงำน กรณีกำรแจก
ปัจจัยกำรผลิตควรวำงแผนกำรแจกจ่ำยให้เกิดกำรกระจำยครอบคลุมทุกช่วงเวลำและเพียงพอ


คำนำ
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้น พบจากการติดตามในพื้น ที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
ในปีงบประมาณ 2561 กาหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร และรายงานสาคัญอื่น ๆ
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 1 ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
สุดท้ายนี้ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการกากับ
ดูแล และปรับปรุงการดาเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ศูนย์ประเมินผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาคผนวก
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญของการติดตาม
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม
1.3 เป้าหมายการติดตาม
1.4 งบประมาณการติดตาม
1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.6 แนวทางการติดตาม
1.7 วิธีการติดตาม
1.8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.9 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม
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บทที่ 2 ผลการติดตาม
2.1 ภาพรวม
2.2 นโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.2.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2.2.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
ปี 2561
2.2.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล
2.2.5 การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
1) การเลี้ยงกระบือ
2) การเลี้ยงโคเนื้อ
3) การเลี้ยงแพะ
4) การทานาหญ้า
2.2.6 นโยบายยางธรรมชาติ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกร
เพื่อรวบรวมยางพารา
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3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร
2.3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
2.3.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569
2.3.3 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2561 - 2564
2.3.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
2.3.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579
2.4 งานสาคัญอื่น ๆ
2.4.1 การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปายตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3) ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดาริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดาริ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2.4.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561
2.4.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
2.4.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของกำรติดตำม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจาปี 2561 จานวน 103,586.6227
ล้านบาท สาหรับดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการเสริมสร้าง
ความมั่งคงด้านการเกษตร การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (การเสริ มสร้ า งความมั่งคงแห่ งชาติเพื่ อพั ฒนาประเทศสู่ ความมั่งคง การสร้ างความเข้มแข็ ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม และการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่า ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตร เพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดนาการผลิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดทาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบดาเนินการ
ดังนัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ และสานักงาน
เศรษฐกิ จ การเกษตร ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ในการตรวจสอบความส าเร็ จ ของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนาผลจากการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนา
การเกษตรให้เ ป็น ไปตามเป้า หมายและวัต ถุป ระสงค์ต่อ ไป ซึ่ง ในปี 2561 ได้คัด เลือ กแผนงาน/
โครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 21 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม
1.2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสาคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึนระหว่างการดาเนินงาน
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
1.3 เป้ำหมำยกำรติดตำม
1.3.1 ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสาคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2
1.3.2 จานวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 21 โครงการ
1.3.3 ระยะเวลาการรายงาน ทุก 3 เดือน
1.4 งบประมำณกำรติดตำม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสาหรับการติดตามในพืนที่ รวมทังสิน 1,295,000 บาท
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล
1.6 แนวทำงกำรติดตำม
1.6.1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล และเร่งด่วน ใช้งบประมาณดาเนินการจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่วนใหญ่
และได้รับมอบหมายพิเศษในระดับนโยบาย
1.6.2 เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ
1.6.4 จัดทาแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชีวัด และกาหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.6.5 จัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบหมายหน่วยงานนาผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
1.7 วิธีกำรติดตำม
1.7.1 รู ป แบบการติดตาม เป็น กิจกรรมที่ทาในระหว่างการดาเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยนาเข้า (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
1.7.2 การรวบรวมข้อมูล
1) แหล่งข้อมูล
1.1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการดาเนินงานแผนงานและโครงการ
ของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ
1.2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพืนที่ในลักษณะ Spot Check
2) เครื่องมือที่ใช้
2.1) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของแผนงานและโครงการ
2.2) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์
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1.8 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยนาผลการดาเนินการของแต่ละแผนงาน/
โครงการ เปรีย บเทียบกับแผนที่ว างไว้ และนาเสนอรายงานเป็นคาอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ
โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
1.9 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1.9.1 กาหนดการให้นาหนักผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการนาผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการดาเนินงานของแผนงาน/
โครงการในภาพรวม ทังนี โดยให้นาหนักผลการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี
ผลการดาเนินงานในภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย)
จานวนกิจกรรม
1.9.2 การกาหนดระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความสาเร็จในแต่ละระดับ
มีความหมาย ดังนี (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 ระดับควำมสำเร็จของแผนงำน/โครงกำร
ควำมสำเร็จ (ร้อยละ)
> 100
91.00 - 100.00
81.00 - 90.99
61.00 - 80.99
≤ 60.99

ผลกำรประเมินผล
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม
1.10.1 ทราบถึงผลการดาเนิ นงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึนระหว่างการดาเนินงานโครงการ
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1.10.2 เพื่อให้การดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ ทังในด้านปัจจัยนาเข้า กิจกรรม
ขันตอนต่าง ๆ รวมทังมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
ผลการติดตาม
สำนั กงำนเศรษฐกิจ กำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ทำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนสำคัญต่อเนื่องและภำรกิจ
พื้นฐำน และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ) โดยรวบรวมข้อมูล
จำกกำรรำยงำนผลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผลจำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดตำมระดับพื้นที่
ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 1 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 - 31 ธันวำคม 2560
รำยละเอียด ดังนี้
2.1 ภาพรวม
2.1.1 ผลการด าเนิน งาน ในช่วงไตรมำสที่ 1 มี ผ ลงำนแล้ ว เสร็จในภำพรวมร้อยละ 24.42
ของจำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 21 โครงกำร จำแนกเป็น งำนตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 21.82 งำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 25.83 และงำนสำคัญอื่น ๆ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 15.33
2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หน่วยงำนที่ดำเนินงำนโครงกำร
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 19,387,813,225 บำท คิดเป็นร้อยละ 45.65
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 42,466,189,368 บำท (ตำรำงที่ 2)
2.2 นโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.2.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร มีกำรรวมกลุ่ม
และบริ หำรจั ดกำรร่ วมกั นให้ เกิ ดกำรรวมกั นผลิ ตและรวมกั นจ ำหน่ ำย มี ตลำดรองรับที่ แน่ นอนและให้
เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน
ภำยใต้กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน โดยมีเป้ำหมำยแปลงใหญ่ปี 2559 แปลงปีที่ 3
จำนวน 597 แปลง แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงปีที่ 2 จำนวน 1,934 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2561
แปลงปีที่ 1 จำนวน 1,838 แปลง ระยะเวลำโครงกำร (ตั้งแต่ปี 2559 - ปี 2561)
ผลการดาเนินงาน
ในไตรมำสที่ 1 ช่วงเริ่มต้นกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมของหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำรโครงกำร
พบว่ ำ หน่ ว ยงำนอยู่ ร ะหว่ ำงดำเนิ น กำรส่ งเสริ มตำมแผนปฏิ บัติ งำนรำยแปลง ซึ่ง ยั งไม่ไ ด้ร ำยงำนให้
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งผลกำรดำเนินงำนในครั้งนี้จะมีเฉพำะของกรมส่งเสริมกำรเกษตร
1) แปลงใหญ่ปี 2559 (597 แปลง) แปลงปีที่ 3
1.1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ (เน้นงำนวิจัย/นวัตกรรม)
(1) จัดทำแผนพัฒนำรำยแปลง/แผนธุรกิจ 172 แปลง ดำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย
(2) สอนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกรเน้นกำรพัฒนำคุณภำพตลำด กำรบริหำรจัดกำร
กำรพัฒนำเกษตรกรเป็น Smart farmer กำรยกระดับมำตรฐำนและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร 172 แปลง
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

5
ตารางที่ 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการสาคัญของ กษ. ไตรมาส 1
ลำดับ
โครงกำร
ที่
นโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
2 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
ปี 2561
3 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้กำรจัดทีด่ นิ ทำกินให้ชุมชน
ตำมนโยบำยรัฐบำล
5 กำรปรับเปลี่ยนพืน้ ทีท่ ำนำไม่เหมำะสมเพือ่ ส่งเสริม
5.1 กำรเลี้ยงกระบือ
5.2 กำรเลี้ยงโคเนือ้
5.3 กำรเลี้ยงแพะ
5.4 กำรทำนำหญ้ำ
6 นโยบำยยำงธรรมชำติ
6.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพือ่ รักษำเสถียรภำพรำคำยำง
6.2 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถำบันเกษตรกร
เพือ่ รวบรวมยำงพำรำ
6.3 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง
6.4 โครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กนั ชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร
7 ยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
8 ยุทธศำสตร์สับปะรด ปี 2560-2569
9 ยุทธศำสตร์ถวั่ เหลืองเพือ่ ควำมมัน่ คงทำงด้ำนอำหำร ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2561 - 2564
10 ยุทธศำสตร์มะพร้ำวเพือ่ อุตสำหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
11 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์มทัง้ ระบบ ปี 2560 - 2579
งานสาคัญอื่น ๆ
12 กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ
12.1 ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ำปำยตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12.2 ศูนย์บริกำรและพัฒนำทีส่ ูงปำงตองตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12.3 ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชดำริ อำเภอสันป่ำตอง
จังหวัดเชียงใหม่
12.4 โครงกำรพัฒนำพืน้ ทีร่ ำบเชิงเขำตำมพระรำชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปรำจีนบุรี
12.5 ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี
12.6 ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ จังหวัดระยอง
12.7 ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
13 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561
14 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
15 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง
16 โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน
17 โครงกำรตลำดเกษตรกร
18 โครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
19 โครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและอุปกรณ์
กำรตลำดเพือ่ ลดต้นทุนสมำชิก ระยะขยำยผล
20 โครงกำรจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน้ำเพือ่ เกษตรกรรม ปีงบประมำณ 2561
21 โครงกำรแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน ปีงบประมำณ 2561
รวมทัง้ หมด
ทีม่ ำ : จำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

งบประมำณ (บำท)
จัดสรร
เบิกจ่ำย
38,239,288,842 18,910,781,673
654,043,000
58,200,161
778,284,200
5,787,000

ร้อยละ
49.45
8.90
0.74

ผลสำเร็จ
(ร้อยละ)
21.82
17.28
-

414,264,287.00
272,953,355.00

59,192,397.66
4,886,853.00

14.29
1.79

34.32
20.14

12,987,244,000
1,844,500,000
10,907,400,000
149,564,000
85,780,000
23,132,500,000
0
10,000,000,000

1,195,995,261
169,713,646
1,015,962,215
9,658,000
661,400
17,586,720,000
7,056,180,000

9.21
9.66
9.20 11.01
9.31 17.28
6.46
8.85
0.77
1.16
76.03 82.46
100.00
70.56 73.73

13,132,500,000
0
779,941,546
25,173,138.00
320,695,125.00
129,023,476.00

10,530,540,000
33,651,280
3,168,840.00
71,760.00
14,754,221.00

80.19 94.06
100.00
4.31 25.83
12.59
0.02 11.59
11.44 35.30

305,049,807.00
3,446,958,980
34,662,600
4,058,800
2,717,950
2,070,100

15,656,459.00
443,380,272
3,069,177
696,309
353,207
282,323

5.13
12.86
8.85
17.16
13.00
13.64

34.24
23.41
25.33
24.02
25.31
17.96
23.33

9,416,750
1,967,500
11,259,500.00
3,172,000
61,060,000

354,535
504,529
390,799.00
487,475
48,758,095

3.76
25.64
3.47
15.37
79.85

18.62
30.90
29.23
26.90
48.31

47,421,880
163,255,700
1,277,578,700
54,735,600
21,045,200
-

10,945,609
28,902,244
235,367,798
31,696,192
-

23.08
17.70
18.42
57.91
-

18.15
20.89
15.59
28.72
10.00
-

982,599,300
804,600,000
42,466,189,368

48,527,176
36,113,981
19,387,813,225

4.94
4.49
45.65

69.80
6.15
24.42
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2) แปลงปี 2560 (1,951 แปลง) แปลงปีที่ 2
2.1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต/นวัตกรรม)
(1) จัดทำแผนพัฒนำรำยแปลง/แผนธุรกิจ จำนวน 742 แปลง ดำเนินกำรครบ
ตำมเป้ำหมำย
(2) ส่ ว นกิจ กรรมอื่น ๆ ได้แก่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ เกษตรกร 38,320 รำย
พัฒนำศักยภำพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และกำรยกระดับม ำตรฐำนและพัฒนำมูลค่ำสินค้ำเกษตร
742 แปลง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3) แปลงปี 2561 (แปลงใหม่) แปลงปีที่ 1
3.1) กำรเตรียมกำร
(1) จัดเวทีวิเครำะห์เพื่อกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำแผนรำยแปลง 506 แปลง
ครบตำมเป้ำหมำย
(2) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ จัดทำแผนพัฒนำรำยแปลง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต และกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 506 แปลง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
4) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีแปลงที่ได้รับกำรอนุมัติสินเชื่อแล้ว
125 แปลง คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของเป้ำหมำย 2,000 แปลง วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ 668.49 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของเป้ำหมำย 23,000 ล้ำนบำท
5) การบริหารจัดการ
5.1) กำรประชุมเครือข่ำยคณะกรรมกำรแปลงใหญ่ระดับประเทศเขตจังหวัด ดำเนินกำรแล้ว
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย
5.2) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำรแล้ว 200 รำย คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของเป้ำหมำย
ส่วนพัฒนำเกษตรกรให้เป็นผู้จัดกำรแปลง ปี 2559 เป้ำหมำยจำนวน 597 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
6) การเบิกจ่ายงบประมาณ
จัดสรรงบประมำณ 654.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 58.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.89
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.2.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561
กรมกำรข้ำว เป็ นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีก ำรรวมกลุ่ ม
ทำกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรร่วมกันเพื่อให้เกิดกำรรวมกันผลิต และจำหน่ำย โดยมีตลำดรองรับที่แน่นอน
สำมำรถลดต้นทุนและมีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำนภำยใต้กำรบูรณำกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน มีเป้ำหมำย 2,350 แปลง ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
1) กำรดำเนินกำร อยู่ระหว่ำงจัดทำแผนปฏิบัติงำนรำยแปลง จัดสรรและโอนเงินงบประมำณ
ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว ศูนย์วิจัยข้ำว สถำบันวิทยำศำสตร์ข้ำวแห่งชำติ กองเมล็ดพันธุ์ข้ำว และกองตรวจสอบ
รับรองมำตรฐำนข้ำวและผลิตภัณฑ์ จัดสรรและโอนงบประมำณเบิกจ่ำยแทนกันให้กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร
และกรมพัฒนำที่ดิน ทั้งนี้ กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่ำงจัดประชุมชี้แจงโครงกำร
ให้เจ้ำหน้ำผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทั้ง 4 ภำค ได้รับทรำบแผนปฏิบัติงำนโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ซึง่ ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 10 มกรำคม - 2 กุมภำพันธ์ 2561
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2) จัดสรรงบประมำณ 778.28 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.79 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.74
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.2.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน สำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพของ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ำยให้มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำดแก่เกษตรกร รวมทั้งกำรให้บริกำรทำงกำรเกษตร
ด้ำนต่ำง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบ
เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ และเป็นกลไกในกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำกำรเกษตรในพื้นที่ มีเป้ำหมำยศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อำเภอละ
1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1) ผลการดาเนินงาน
1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 882 ศูนย์ อยู่ระหว่ำง
เตรียมดำเนินกำร
(2) บริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
(2.1) ประชุมคณะกรรมกำร ศพก. คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัด
ระดับเขต และระดับประเทศ 10,833 รำย และจัดประชุมกับหน่วยงำนวิชำกำรภำยนอกเพื่อคัดเลือก
ผลงำนวิจัยนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
(2.2) ถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ 20 รำย และถอดบทเรียน ศพก. 9 เขต
กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะดับจั งหวั ด เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด และกำรประชุมคัดเลือก
ผลงำนวิจัยเพื่อจัดทำเมนูทำงเลือกและขยำยผลแก่เกษตรกร อยู่ระหว่ำงเตรียมดำเนินกำร
(2.3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ส่วนกลำง 55 รำย
(3) สนับสนุนกำรให้บริกำร ประกอบด้วย กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) 882 ศูนย์ และกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำรและข้อมูลข่ำวสำรแก่ ศพก.
882 ศูนย์ อยู่ระหว่ำงเตรียมดำเนินกำร
(4) พัฒนำเกษตรกรผู้นำ โดยจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 26,460 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
(5) จัดสรรงบประมำณ 250.71 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 30.01 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 11.97 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.2) กรมการข้าว
(1) จัดทำแปลงเรียนรู้กำรปลูกข้ำวเพื่อกำรศึกษำดูงำน/เรียนรู้กำรจัดกำรในแปลงเรียนรู้
25 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของเป้ำหมำย 450 ศูนย์ และพัฒนำศูนย์เครือข่ำยข้ำว ฐำนเรียนรู้/องค์ควำมรู้
(ศขช./ศูนย์เครือข่ำย ศพก.) 350 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของเป้ำหมำย 450 ศูนย์
(2) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ บริกำรข้อมูลข่ำวสำร (จดหมำยข่ำว/วำรสำรด้ำนกำรเกษตร)
882 ศูนย์ ดำเนินกำรประชุม ศพก. ด้ำนข้ำว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ำยด้ำนข้ำว 450 ศูนย์ อยู่ระหว่ำง
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ดำเนิ นกำรขอนั ดหมำยเพื่อจั ดประชุม และประสำนควำมร่วมมือผู้ นำเกษตรกรด้ำนข้ำว (กำรน ำนักเรียน/
นักศึกษำ ดูงำนในแปลงเรียนรู้เรื่องข้ำว) 9,000 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรนำนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำดูงำน
ในพื้นที่ รอบที่ 1 จำนวน 4,320 รำย
(3) จัดสรรงบประมำณ 18.39 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.12
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.3) กรมประมง
(1) พั ฒนำแปลงเรี ยนรู้ ด้ ำนกำรประมงใน ศพก. 21 ศู นย์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.38
ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ ส่วนกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง 882 ศูนย์ อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
(2) จัดกิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร (Field day) 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.11
ของเป้ำหมำย 882 ครั้ง และถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 1,085 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของเป้ำหมำย
176,400 รำย
(3) พัฒนำแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ำยรำยใหม่ (1 เครือข่ำย ต่อ ศพก.) 2 ศูนย์
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ และพัฒนำแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ำยรำยเดิม
(3 เครือข่ำยต่อศพก.) 3 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของเป้ำหมำย 2,646 ศูนย์
(4) สนับสนุนงำนตำมนโยบำย SC 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของเป้ำหมำย 882 ครั้ง
(5) บริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนเครือข่ำยด้ำนประมงให้เป็นเครือข่ำย ศพก. 10 ศูนย์
คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์
(6) จัดสรรงบประมำณ 17.77 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.10 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.59
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.4) กรมปศุสัตว์
(1) พัฒนำควำมพร้อมของ ศพก. 344 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของเป้ำหมำย
882 ศูนย์
(2) ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรเจ้ำของ ศพก. 281 รำย คิดเป็นร้อยละ 31.86
ของเป้ ำหมำย 882 รำย (ศูน ย์ เครื อข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสั ตว์ ) 235 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 26.64
ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์) และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2,608 รำย คิดเป็นร้อยละ 29.57 ของเป้ำหมำย
8,820 รำย
(3) สร้ำงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์ ) 235 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 26.64
ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยกำรผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์)
81 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์
(4) จัดสรรงบประมำณ 19.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.15 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.86
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.5) กรมวิชาการเกษตร
(1) จัดทำแปลงเรียนรู้ 60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.49 ของเป้ำหมำย 1,093 ไร่
(2) อบรมให้ควำมรู้เกษตรกร 621 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของเป้ำหมำย 12,605 รำย
(3) จัดสรรงบประมำณ 24.64 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24.37
ของงบประมำณที่จัดสรร
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1.6) กรมหม่อนไหม
(1) ทำประชำพิจำรณ์/ชี้แจงโครงกำร/ประชุมกลุ่มเกษตรกร 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย
(2) จัดทำ/ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ด้ำนหม่อนไหม 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของเป้ำหมำย
11 จุด และจุดบริกำรควำมรู้ด้ำนหม่อนไหมและวิชำกำรด้ำนกำรเกษตร/บริกำรข้อมูลข่ำวสำร/บริกำร
แก้ไขปัญหำและรับเรื่องร้องเรียน 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 6 จุด
(3) ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกำรเลี้ยงไหมเบื้องต้น 124 รำย คิดเป็นร้อยละ 42.03
ของเป้ำหมำย 295 รำย และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 81 รำย คิดเป็นร้อยละ 57.86
ของเป้ำหมำย 140 รำย
(4) ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนและจัดงำนถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ (Field Day) 3 ครั้ง
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ซึ่งจะเริ่มจัดงำนช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - มิถุนำยน 2561
(5) สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ ศพก. และ ศพก. เครือข่ำย 110 ศูนย์ อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรจัดทำป้ำยองค์ควำมรู้
(6) ประสำนงำนและติดตำมผลกำรดำเนินงำน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.54
ของเป้ำหมำย 130 ครั้ง
(7) จัดสรรงบประมำณ 5.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.13
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.7) กรมชลประทาน
(1) ถ่ ำยทอดควำมรู้และนวัตกรรมร่ วมกับหน่วยงำนอื่ น ๆ ในพื้นที่ 882 อำเภอ 76
จังหวัด อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 8.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.82 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 66.00
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.8) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(1) ประชำสั มพัน ธ์และส่ งเสริมเรื่องกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 88,200 แผ่นพับ
ครบตำมเป้ำหมำย
(2) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยำกร
ร่วมบรรยำย) 207 รำย คิดเป็นร้อยละ 41.40 ของเป้ำหมำย 500 รำย
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
1.9) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) พัฒนำฐำนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินประจำศูนย์เรียนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร 17 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์
(2) จัดสรรงบประมำณ 9.61 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.50
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.10) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(1) ประสำนงำน กำรสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพศูนย์/แปลง/ฐำนเรียนรู้
22 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 15.71 ของเป้ำหมำย 140 ศูนย์
(2) จัดสรรงบประมำณ 7.48 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 46.82
ของงบประมำณที่จัดสรร
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1.11) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1) กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 691 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 78.34
ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์
(2) ศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ ข้อมูลฐำนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรจัดทำข้อมูล
ต้นทุนอำชีพประจำฐำนเรียนรู้ (ต้นทุนองค์ควำมรู้ของศูนย์) 773 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของเป้ำหมำย
882 ศูนย์
(3) พัฒนำฐำนเรียนรู้ด้ำนบัญชีประจำศูนย์ที่เหมำะสมกับ สภำพแวดล้อมของศูนย์
790 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 89.57 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์
(4) อบรมครูบัญชีประจำฐำนเรียนรู้ 876 รำย คิดเป็นร้อยละ 99.32 ของเป้ำหมำย
882 รำย
(5) วำงแผนกำหนดตำรำงกำรให้บริกำรของศูนย์ และตำรำงกำรเข้ำปฏิบัติงำนประจำเดือน
ของครูบัญชี 705 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 79.93 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ โดยจัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์
เพื่อให้ บ ริ ก ำรควำมรู้ ด้ำนกำรจั ดทำบั ญชีแก่ เกษตรกร ตำมตำรำงกำรให้ บริกำรของศูนย์ 705 ศูน ย์
คิดเป็นร้อยละ 79.93 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์
(6) จัดสรรงบประมำณ 31.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.82 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 21.99 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.12) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) สนับสนุนวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรสหกรณ์ กำรรวมกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำร
กลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ 882 ศูนย์ (อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำรและ
วำงแผนกำรดำเนินงำน)
(2) กำรดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร 353 ศูนย์ และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(สื่อเรียนรู้ด้ำนกำรสหกรณ์) 882 ศูนย์ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) พัฒนำศักยภำพศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์ ให้มีควำมพร้อมเป็นศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนสหกรณ์ของ ศพก. ประกอบด้วย กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์
ยุคดิจิทัล” 288 สหกรณ์ ดำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ขณะที่กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรสร้ำง
เครื อข่ำยควำมร่ ว มมือ " ระหว่ำงสหกรณ์และ ศพก. ในระดับจังหวั ด 20 ครั้ง และกำรถอดบทเรีย น
ควำมเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์และ ศพก. 288 สหกรณ์ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(4) จัดสรรงบประมำณ 9.27 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.09 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 11.73 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.13) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(1) บริกำรข้อมูลข่ำวสำร (จดหมำยข่ำว/วำรสำรด้ำนกำรเกษตร) 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.90
ของเป้ำหมำย 58 ครั้ง
(2) จัดสรรงบประมำณ 10.23 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 0.87 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 8.47 ของงบประมำณที่จัดสรร
2) ผลการติดตาม
ผลจำกกำรสั ม ภำษณ์ เ กษตรกรต้ น แบบเจ้ ำ ของศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรศูนย์เครือข่ำย ศพก. ในพื้นที่จังหวัดนครนำยก มีดังนี้
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2.1) กำรจั ด อบรมของหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ มี ค วำมซ้ ำซ้อ นของเนื้ อ หำ ท ำให้ เกษตรกร
ขำดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในกำรต่อยอดกำรทำกำรเกษตร อีกทั้งกำรจัดอบรมในบำงครั้งมีช่วงเวลำไม่เหมำะสม
ทำให้มีผู้เข้ำร่วมอบรมจำนวนน้อย
2.2) เกษตรกรทั่ ว ไปไม่ รู้ จักศู นย์ เครือข่ ำย ศพก. และศู นย์ เครือข่ ำย ศพก. บำงแห่ ง
ไม่ทรำบว่ำตัวเองเป็นศูนย์เครือข่ำย อีกทั้งไม่มีกำรเชื่อมโยง/บูรณำกำรระหว่ำง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก.
ทำให้ประสบปัญหำและขำดควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรร่วมกัน
2.3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำงชนิดไม่สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเกษตรในพื้นที่ และ
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรศูนย์เครือข่ำย ทำให้ไม่เกิดประโยชน์เท่ำที่ควร
2.4) กำรขำดแคลนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรให้ครบวงจร
2.5) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรจัดทำข้อมูลกำรเข้ำรับกำรอบรมของเกษตรกรเพื่อป้องกันกำรอบรมซ้ำ
ในเรื่องเดิม และหน่วยงำนต่ำง ๆ ควรวำงแผนกำรจัดอบรมให้กับ ศพก. ในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม
(2) ควรประชำสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ในพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์เครือข่ำยอื่นและ
เกษตรกรทั่วไปรู้จักและเข้ำใช้บริกำรศูนย์เครือข่ำย ศพก. จัดประชุมระหว่ำง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก.
เพื่อทำควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรร่วมกัน
(3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้กับ ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก. ควรพิจำรณำ
ถึงกิจกรรมกำรเกษตรในพื้นที่ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของเกษตรกรต้นแบบ ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก.
(4) ควรส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร
2.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงำนสนับสนุน มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหำกำรไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน โดยมีเป้ำหมำย
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สำธำรณประโยชน์ พื้นที่รำชพัสดุ พื้นที่ป่ำชำยเลน ที่ผ่ำน
กำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ผลการดาเนินงาน
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
1.1) พื้นที่ดำเนินกำร เป้ำหมำย 32 แห่ง ดำเนินกำรแล้วในพื้นที่ 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.75
ของเป้ำหมำย 32 แห่ง
1.2) ถ่ำ ยทอดเทคโนโลยี กำรผลิ ตพื ช และส่ งเสริ มกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน
2,671 รำย คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของเป้ำหมำย 8,000 รำย
1.3) จัดสรรงบประมำณ 7.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.40 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.39
ของงบประมำณที่จัดสรร
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2) กรมประมง
2.1) พื้นที่ดำเนินกำร เป้ำหมำย 4 แห่ง โดยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแล้ว 1,442 รำย
คิดเป็นร้อยละ 48.07 ของเป้ำหมำย 3,000 รำย
2.2) ตั้งจุดสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 15 แห่ง
2.3) บริหำรจัดกำรแหล่งน้ำ 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 106.67 ของเป้ำหมำย 15 แห่ง
2.4) จัดสรรงบประมำณ 9.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.006 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.06
ของงบประมำณที่จัดสรร
3) กรมปศุสัตว์
3.1) พื้นที่ดำเนินกำร 10 แห่ง ดำเนินกำรแล้ว 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยส่งเสริม
และพัฒนำอำชีพ เป้ำหมำย 6,000 รำย อยู่ในระหว่ำงกำรคัดกรองเกษตรกร
3.2) จัดสรรงบประมำณ 8.04 ล้ำนบำท
4) กรมวิชาการเกษตร
4.1) พื้นทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 2 แห่ง
4.2) กิจกรรมแปลงต้นแบบถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 13 ไร่ สนับสนุนพืชพันธุ์ดี
1,300 ตัน และอบรมเกษตรกร 50 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
4.3) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท
5) กรมหม่อนไหม
5.1) พื้นที่ดำเนินกำร มีเป้ำหมำย 5 แห่ง
5.2) อบรมเกษตรกรเรื่องกำรปลูกหม่อนและกำรเลี้ยงไหม 445 รำย อยู่ในระหว่ำง
ดำเนินกำร
5.3) จัดสรรงบประมำณ 2.58 ล้ำนบำท
6) กรมชลประทาน
6.1) พื้นที่ดำเนินกำร มีเป้ำหมำย 3 แห่ง
6.2) กำรสร้ำงฝำยบ้ำนพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
3 แห่ง อยู่ในระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
6.3) จัดสรรงบประมำณ 218.96 ล้ำนบำท
7) กรมพัฒนาที่ดิน
7.1) พื้นทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 53 แห่ง
7.2) พัฒนำพื้นที่ดนิ ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด และปรับปรุงบำรุงดิน โดยผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด 10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของเป้ำหมำย 10 ตัน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน 1,310 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของเป้ำหมำย 18,055 ไร่ ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.64 ของเป้ำหมำย
6,020 ไร่ ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 20 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของเป้ำหมำย 1,055 ตัน และ
ผลิตน้ำหมักชีวภำพ 800 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของเป้ำหมำย
7.3) วิเครำะห์ดินและแนะนำ เป้ำหมำย 2,364 รำย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน
เป้ำหมำย 377 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
7.4) จัดสรรงบประมำณ 13.95 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.87 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.41
ของงบประมำณที่จัดสรร

13
8) สานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
8.1) พื้นทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 27 แห่ง ดำเนินกำรแล้ว 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.07
8.2) ตรวจสอบพื้นทีท่ ี่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 20,619 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.21 ของเป้ำหมำย
20,619 ไร่ เกษตรกร 1,300 รำย คิดเป็นร้อยละ 64.58 ของเป้ำหมำย 2,013 รำย
8.3) พัฒนำที่ดิน โดยปรับพื้นที่ 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย 5 แปลง และ
ปูผังแปลง 3 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
8.4) พัฒนำแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐำน โดยมีเป้ำหมำยก่อสร้ำงถนน 10 แห่ง ระบบสำธำรณูปโภค
20 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ/จัดอบรมเกษตรกร 1,300 รำย และจัดหำแหล่งเงินทุน 3 แห่ง อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
8.5) จัดสรรงบประมำณ 10.93 เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.96
ของงบประมำณที่จัดสรร
9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9.1) พื้นทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 29 แห่ง ดำเนินกำรแล้ว 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.28
ของเป้ำหมำย
9.2) จัดอบรมกำรจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร 612 รำย คิดเป็นร้อยละ 47.33 ของเป้ำหมำย
1,293 รำย
9.3) จัดสรรงบประมำณ ใช้งบปกติดำเนินกำร
10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
10.1) พื้นที่ดำเนินกำร มีเป้ำหมำย 19 แห่ง
10.2) จัดประชุม โดยจัดประชุมชี้แจงคณะทำงำน/ผู้ปฎิบัติภำยใต้ คทช. จังหวัดครบ
19 แห่ง
10.3) กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กำรประชุมชี้แจงส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้กับเกษตรกร
1,710 รำย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ส่งเสริมให้มีกำรจัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
81 และ 19 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
10.4) จัดสรรงบประมำณ 1.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.35
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.2.5 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
1) การเลี้ยงกระบือ
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม
(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตกระบือ
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยดำเนินกำรในพื้นที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 5,000 รำย
(500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น 25,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 30 กันยำยน 2565)
ผลการดาเนินงาน
1.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่กำรผลิต ดำเนินกำรโครงกำรแล้วใน 25 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 45.45
ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพื้นที่ปรับเปลี่ยน 7,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.68 ของเป้ำหมำย 25,000 ไร่
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จัดตั้งกลุ่มแล้ว 182 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 36.40 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 1,534 รำย
คิดเป็นร้อยละ 30.68 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย
1.2) สนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 500 กลุ่ม วงเงิน 1,500 ล้ำนบำท (ค่ำแม่พันธุ์
กระบือรำยละไม่เกิน 50,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือรำยละ 50,000 บำท) มีเกษตรกรที่
ได้รับสินเชื่อแล้ว 18 กลุ่ม จำนวน 168.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.60 และ 11.25 ตำมลำดับ
1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 91 กลุ่ม จำนวน 915 รำย
คิดเป็นร้อยละ 18.20 และ 18.30 ตำมลำดับ ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม จำนวน 5,000 รำย
1.4) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหำกระบือแม่พันธุ์ 1,670 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.68
ของเป้ำหมำย 25,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 334 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.68 ของเป้ำหมำย
5,000 รำย และจัดทำแปลงหญ้ำและระบบน้ำดำเนินกำรได้ 32 รำย ในพื้นที่ 160 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.64
พื้นที่ 25,000 ไร่ ส่ วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรทำเครื่องหมำยประจำตัวกระบือ (ไมโครชิพ) ผสมเทียม
กระบือ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ และติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.5) จัดสรรงบประมำณ 1,844.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 169.71 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 9.20 ของงบประมำณที่จัดสรร
2) การเลี้ยงโคเนื้อ
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม
(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตโคเนื้อ
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยดำเนินกำรในพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม (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)
ผลการดาเนินงาน
2.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ดำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 38 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 69.09 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพื้นที่ปรับเปลี่ยน 59,030 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.19
ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 1,400 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของเป้ำหมำย 2,400 กลุ่ม
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 11,806 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.19 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย
2.2) กำรสนับ สนุน สินเชื่ อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 2,400 กลุ่ม วงเงิน 9,000 ล้ำนบำท
(ค่ำแม่พันธุ์โคเนื้อรำยละไม่เกิน 65,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อรำยละ 50,000 บำท)
มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว 136 กลุ่ม จำนวน 1,007.96 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.67 และ 11.20
ของเป้ำหมำย ตำมลำดับ
2.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 735 กลุ่ม รวม 7,350 รำย
24,000 รำย ตำมลำดับ
2.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร จัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ 11,080 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 9.23 ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ 2,216 รำย คิดเป็นร้อยละ 9.23
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย และจัดทำแปลงหญ้ำและระบบน้ำดำเนินกำรได้ 718 รำย พื้นที่ 3,590 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรทำเครื่องหมำยประจำตัวโคเนื้อ
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(ไมโครชิพ) กำรผสมเทียมโคเนื้อ กำรจัดเตรียมและขนย้ำยท่อนหญ้ำพันธุ์ และติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง)
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.5) จัดสรรงบประมำณ 10,907.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,015.96 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 9.31 ของงบประมำณที่จัดสรร
3) การเลี้ยงแพะ
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม
(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตแพะทั้งระบบ
แบบครบวงจร มีเป้ำหมำยดำเนินกำรในพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม (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)
ผลการดาเนินงาน
3.1) ปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ป ลู ก ข้ ำ วที่ ไ ม่ เ หมำะสมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรเลี้ ย งแพะ มี จั ง หวั ด
ที่ดำเนินกำรแล้ว 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 14.55 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพื้นที่ปรับเปลี่ยน
740 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.60 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่
3.2) สนั บสนุ นสิ นเชื่ อ เป้ ำหมำยสิ นเชื่ อ 50 กลุ่ ม 500 รำย วงเงิน 166 ล้ ำนบำท
สำหรับเป็นค่ำพันธุ์แพะรำยละไม่เกิน 132,000 บำท ค่ำจั ดสร้ำงโรงเรือน แปลงพืชอำหำรสัตว์ ระบบน้ำ
เครื่องสับพืชอำหำรสัตว์ ถังพลำสติกสำหรับหมักพืชอำหำรสัตว์รำยละ 100,000 บำท มีเกษตรกรที่ได้รับ
สินเชื่อแล้ว 2 กลุ่ม วงเงิน 9.24 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ 7.96 ตำมลำดับ
3.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 11 กลุ่ม รวม 110 รำย
หรือร้อยละ 22.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย
3.4) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร โดยจัดหำแพะพ่อแม่พันธุ์ 1,580 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 9.88 ของเป้ำหมำย 16,000 ตัว (แบ่งเป็นแม่พันธุ์ 1,500 ตัว และพ่อพันธุ์ 80 ตัว) จัดสร้ำง
โรงเรือนเลี้ยงแพะ 50 รำย คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย จัดทำแปลงหญ้ำและระบบน้ำ
14 รำย พื้ น ที่ 800 ไร่ คิด เป็ น ร้ อยละ 33.33 ของเป้ ำหมำย 2,500 ไร่ ส่ ว นกิจ กรรมอื่น ๆ เช่ น
กำรดูแลสุขภำพแพะ ผสมเทียมแพะ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ และติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง)
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3.5) จัดสรรงบประมำณ 149.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.46
ของงบประมำณที่จัดสรร
4) การทานาหญ้า
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม
(S3,N) และส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์เป็นกำรค้ำให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยดำเนินกำร
ในพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้ำวเพื่อปลูกพืชอำหำรสัตว์
ทดแทน จำนวน 500 รำย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 30 กันยำยน 2562)
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ผลการดาเนินงาน
4.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสมเพื่อทำนำหญ้ำ ดำเนินกำรแล้ว 2 จังหวัด
ในพื้นที่ 155 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 4 กลุ่ม รวม 31 รำย
คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย
4.2) ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้เกษตรกรแล้ว 2 กลุ่ม จำนวน 22 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.40
ของเป้ำหมำย 500 รำย
4.3) กำรส่งเสริมกำรทำนำหญ้ำแก่เกษตรกร จัดทำระบบน้ำ 31 รำย พื้นที่ 155 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 6.20 และ 6.20 ของเป้ำหมำย 500 รำย พื้นที่ 2,500 ไร่ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
จัดเตรียมดินและปลูกหญ้ำ จัดเตรียมเครื่องหั่นสับพืชอำหำรสัตว์ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ และ
ติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
4.3) จัดสรรงบประมำณ 85.78 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.77
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.2.6 นโยบายยางธรรมชาติ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง
โดยชะลอกำรจ ำหน่ ำยยำงออกสู่ ตลำดและเป็นเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และ
รอจำหน่ำยยำงพำรำเมื่อเห็นว่ำรำคำยำงเหมำะสม โดยมีระยะเวลำโครงกำร 1 ปี 3 เดือน (1 มกรำคม
2555 - 31 มีนำคม 2556) และขยำยระยะเวลำชำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจำกเดิมเป็นวันที่
31 พฤษภำคม 2560 - 31 พฤษภำคม 2561 (ในปี 2560 - 2561 ช่วงที่ขยำยระยะเวลำให้ใช้
งบประมำณของโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง)
ผลการดาเนินงาน
1.1) รับซื้อยำง ใช้ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 1 ปี 3 เดือน ได้ปริมำณยำง 212,946.50 ตัน
ครบตำมเป้ำหมำย และปริมำณยำงพำรำที่สำมำรถระบำยได้ 175,801.30 ตัน ปริมำณยำงคงเหลือ
54,870.294 ตัน (ข้อมูล กยท. รับข้อมูลต่อจำก อ.ส.ย.)
1.2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 58 อนุมัติให้บริหำรจัดกำรสต็อกยำงของโครงกำร
พัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำเสถี ยรภำพรำคำยำง ควบคู่ไปกับบริหำรจัดกำรสต็อกยำงของ
โครงกำรมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง
2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้ กับ สถำบั น เกษตรกรเพื่อรวบรวมรั บ ซื้ อและจำหน่ำยยำงพำรำ โดยมีเป้ำหมำย 900,000 ตัน /ปี
ระยะเวลำโครงกำร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 - 31 มีนำคม 2563 ระยะเวลำจ่ำยเงินกู้เริ่มตั้งแต่
1 เมษำยน 2560 - 31 ธันวำคม 2562 และกำหนดระยะเวลำชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 36 เดือน
ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 มีนำคม 2563
ผลการดาเนินงาน
2.1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ขอยื่นกู้เงืนจำก ธ.ก.ส. แล้ว 382 แห่ง
ของเป้ำหมำย 510 แห่ง ได้รับกำรอนุมัติ 368 แห่ง วงเงิน 7,056.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 116.69
ของวงเงินเป้ำหมำย 6,046.77 ล้ำนบำท (เป็นวงเงินกู้ที่ ธ.ก.ส. จ่ำยเพิ่มเติมให้สถำบันเกษตรกรจำกวงเงิน
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ที่ได้รับอนุมัติเดิม) โดยส่งเงินกู้คืนแล้ว 270 แห่ง วงเงิน 5,984.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 84.82
ของวงเงินกู้ที่จ่ำย 7,056.18 ล้ำนบำท
2.2) รวบรวม/รับซื้อยำงพำรำของสถำบันเกษตรกรได้ รวมทั้งสิ้น 1,293,703.58 ตัน
มูลค่ำ 55,888.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 143.74 เกินเป้ำหมำย 900,000 ตัน
2.3) จัดสรรงบประมำณ 10,000.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 7,056.18 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 70.56 ของงบประมำณที่จัดสรร
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
ของเจ้ำของหรือผู้เช่ำสวนยำง และช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้กรีดยำง 809,119 ครัวเรือน ระยะเวลำโครงกำร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 - 31 ธันวำคม 2558 และขยำยระยะเวลำเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่
13 มิถุนำยน 2560 - 11 กันยำยน 2560
ผลการดาเนินงาน
3.1) ผู้ได้รับกำรอนุมัติเข้ำร่วมโครงกำร
(1) เกษตรกรแจ้งเข้ำร่วมโครงกำร 722,887 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.34
ของเป้ำหมำย 809,143 ครัวเรือน ที่เหลือเกษตรกรไม่มำแจ้งเข้ำร่วมโครงกำร และแจ้งไม่เข้ำร่วมโครงกำร
(2) เจ้ำของสวนยำง 715,336 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของเป้ำหมำย
722,887 ครัวเรือน
(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
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง
โดยชะลอกำรจ ำหน่ ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และ
รอจำหน่ำยยำงพำรำเมื่อเห็นว่ำรำคำยำงเหมำะสม โดยมีระยะเวลำของโครงกำร รับซื้อยำง ใช้ระยะเวลำ 18 เดือน
(เดือนพฤศจิกำยน 2557 - เมษำยน 2559) และขยำยระยะเวลำชำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจำกเดิม
เป็นวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 - 31 พฤษภำคม 2561 (ในปี 2560 - 2561 ช่วงที่ขยำยระยะเวลำให้ใช้
งบประมำณของโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง)
ผลการดาเนินงาน
4.1) ดำเนิ น กำรรั บ ซื้อ ยำง ใช้ ระยะเวลำดำเนิ นโครงกำร 18 เดื อน ได้ป ริม ำณยำง
148,799.50 ตัน ครบตำมเป้ำหมำย และปริมำณยำงพำรำที่สำมำรถระบำยได้ 142,728.60 ตัน
(เป็นข้อมูลที่ กยท. รับต่อมำจำก อ.ส.ย.)
4.2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 58 อนุมัติให้บริหำรจัดกำรสต็อกยำงของโครงกำร
พัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง ควบคู่ไปกับบริหำรจัดกำรสต็อกยำงของ
โครงกำรมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง
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2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร
2.3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่ว ยงำนหลั ก ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรผลิต กำรตลำดและกำรบริหำรกำรจัดกำรผลไม้อย่ำงเป็นระบบ มีเอกภำพ
แก้ไขปัญหำผลไม้ได้อย่ำงยั่งยืน เกษตรกรชำวสวนผลไม้มีควำมมั่นคงในอำชีพ รำยได้ และมีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น
เพิ่มมูลค่ำของผลไม้ไทยและขยำยกำรส่งออกให้มำกขึ้น เป้ำหมำยเป็นผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่ำ
7 ชนิด มีกำไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก 10,000 บำทต่อไร่ ในปี 2558 เป็น 13,000 บำทต่อไร่ ในปี 2562
เพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีอัตรำกำรเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ต่อปี
และพัฒนำผลไม้คุณภำพที่ได้มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
ผลการดาเนินงาน
1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต
1.1) กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต
(1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ดำเนินกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลคุณภำพดี พัฒนำเครือข่ำย
ผู้ผลิตไม้ผล และพัฒนำงำนบริหำรจัดกำรผลไม้ ซึ่งขณะนี้ได้มีกำรจัดเวทีวิเครำะห์ประเด็นปัญหำผ่ำนกระบวนกำร
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 7,200 รำย
(ร้อยละ 60) รวมทั้งจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตไม้ผลครบ
ตำมเป้ำหมำย 120 รำย ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรจัดทำแปลงเรียนรู้ กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ผลิต ฯลฯ
มีแผนดำเนินกำรในไตรมำสที่ 2 เป็นต้นไป
(2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
(2.1) ส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และกำรจัดระบบกำรผลิต
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 28 แห่ง (ร้อยละ 30.43) ส่วนกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มคุณภำพผลผลิต
และกำรศึกษำดูงำนสวนไม้ผลที่ประสบควำมสำเร็จมีเป้ำหมำย 19 จังหวัด และ 325 รำย ตำมลำดับ
(2.2) กำหนดมำตรฐำนสิ นค้ำกำรเกษตรและอำหำร โดยสำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ จำนวน 1 เรื่อง ขณะนี้มีกำรจัดประชุมและยกร่ำงมำตรฐำนเสนอกรรมกำรฯ
แล้ว 1 ครั้ง
(3) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในพื้นที่ 34 จังหวัด มีกรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
2.1) กลยุทธ์วิจัยด้ำนกำรผลิต ดำเนินกำรโดยกรมวิชำกำรเกษตร
(1) กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมังคุดคุณภำพรวม 5 เรื่อง
ได้แก่ กำรศึกษำระยะปลู กที่เหมำะสมของมังคุดเสียบยอดจำกกิ่งข้ำง กำรจัดกำรทรงพุ่มมังคุดต้นใหญ่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต กำรประเมินศักยภำพกำรผลิตของต้นมังคุดที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในภำคใต้ กำรควบคุมทรงพุ่งเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภำพมังคุด กำรชักนำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดู กำล
(กำรจัดกำร เขตกรรม ธำตุอำหำรและสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต และกำรจัดกำรน้ำและสำรควบคุม
กำรเจริญเติบโต) ซึ่งมีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 19.00
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(2) กำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ กำรศึกษำจำแนกพันธุ์ทุเรียน
ที่มลี ักษณะเด่นตำมระบบ IPGRI กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ทุเรียน และกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำยภำพและเคมี
ของทุเรียนพันธุ์แนะนำ (จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3) ที่อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส มีผลสำเร็จ
ของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 25.00
(3) กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ จำนวน 4 เรื่อง
ได้แก่ กำรจัดทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่ำง ๆ กำรศึกษำอิทธิพลของวัสดุห่อผลกำรเจริญเติบโตและคุณภำพ
ของผลผลิตทุเรียนระยะปลูกชิด กำรจัดกำรปุ๋ยและน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพกำรกระตุ้น
ให้ทุเรียนสร้ำงภูมิคุ้มกันโรครำกเน่ำโคนเน่ำที่เกิดจำกเชื้อรำ Phytophthoro palmivora (Butler) Butler
มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 21.25
(4) กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์เงำะ ระยะที่ 2 ได้แก่ กำรคัดเลือกเงำะลูกผสมรุ่นที่ 1 (F1)
และกำรคัดเลือกเงำะลูกผสมกลับ (BC1) และลูกผสมสำมทำง มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม
ร้อยละ 25.00
(5) กำรวิจั ยและปรับปรุงพันธุ์มะม่ว ง ระยะที่ 2 ได้แก่ กำรทดสอบและคัดเลือก
พันธุ์มะม่วงลูกผสมสำยพันธุ์ใหม่เพื่อกำรส่งออก มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 25.00
(6) กำรวิจั ย พัฒนำพันธุ์ลิ้ นจี่ ระยะที่ 2 และวิจัยพัฒ นำเทคโนโลยีกำรผลิ ตลิ้ นจี่
ในภำคเหนือตอนบน ได้แก่ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรปลูกลิ้นจี่ในแหล่งผลิตใหม่ กำรทดสอบควั่นกิ่ง
และสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 25.00
(7) กำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ลำไย ระยะที่ 2 และวิจัยพัฒ นำเทคโนโลยีกำรผลิตลำไย
ในภำคเหนือตอนบน ได้แก่ กำรทดสอบสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มกำรติดผล และขนำดของลำไย
มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 25.00
(8) กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีลดกำรตกค้ำงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก
มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 25.00
3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด
3.1) กลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 3
(1) พัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลไม้ผลและแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิด โดยองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
ได้ประสำนงำนกับ SCG เพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์ยืดอำยุผลไม้สด
(2) พัฒนำโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกำรผลิตกำรตรวจสินค้ำ
ที่ได้มำตรฐำน 1 แห่ง ในพื้นที่แปลงใหญ่สินค้ำสับปะรด ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนเพื่อลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่ ดำเนินกำรโดยสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ
3.2) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และกำรประชำสัมพันธ์
(1) รณรงค์ส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ โดยองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
ดำเนินกำรในประเทศแล้ว 1 ครั้ง (ร้อยละ 33.33) ส่วนในต่ำงประเทศมีเป้ำหมำย 2 ครั้ง จะดำเนินกำร
ในไตรมำสที่ 4
(2) จัดนิทรรศกำรเพื่อส่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศ
กำหนดเป้ำหมำยใน 4 ประเทศ
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
4.1) กลยุทธ์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรเทศ
(1) ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรตลำดและกำรผลิตไม้ผล ดำเนินกำรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
สำรวจข้อมูลของสมำชิกสหกรณ์ 28 แห่ง (ร้อยละ 30.43)
(2) ฐำนข้อมูลแหล่งผลิตและกำรตลำดผลไม้ไทย ดำเนินกำรโดยองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
พัฒนำระบบข้อมูลผลผลิต รำคำ และปริมำณรับซื้อรำยวัน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยำ เชียงใหม่
เชียงรำย ลำพูน ระยอง จันทบุรี ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ และนรำธิวำส) มีแผนดำเนินกำรในช่วง ไตรมำสที่ 2 - 4
2.3.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน
กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
แห่งชำติ มีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออก และรักษำควำมเป็นผู้นำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1
ของโลก รวมทัง้ รักษำเสถียรภำพรำคำ คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสับปะรด สร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร
และโรงงำนแปรรูปสับปะรด เป้ำหมำยในปี 2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภำพโรงงำน 2.20 ล้ำนตัน
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรด ส่งเสริมกำรบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์
ในประเทศ มูลค่ำกำรส่งออกและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ ที่เหมำะสมสำหรับ
กำรปลูกสับปะรด ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงำนที่ดำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ฯ ใน 6 แนวทำงจำก 12 แนวทำง ดังนี้
1) แนวทำงกำรส่ งเสริมกำรผลิ ตสั บปะรดโรงงำน และสั บปะรดบริ โภคสดในพื้นที่ที่เหมำะสม
ตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรเชิงรุก รวมทั้งปรับปรุงกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กำรจัดทำข้อมูล
เขตพื้นที่ที่เหมำะสมสำหรับกำรปลูกสับปะรดรัศมีรอบโรงงำน 50 และ 100 กิโลเมตร โดยกรมพัฒนำที่ดิน
มีแผนดำเนินกำรในช่วงไตรมำส 2 ส่วนกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำในไร่นำเพื่อกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ
สำมำรถกระจำยผลผลิ ตให้ ออกสู่ ตลำดในปริ มำณและช่ วงเวลำที่ สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำรของตลำด
กรมชลประทำน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร
2) แนวทำงกำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) แก่เกษตรกร
ในลักษณะระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งกำรเขตกรรมให้แก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต
และเพิ่มคุณภำพผลผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
2.1) ดำเนินกำรผ่ำนโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในด้ำนกำรผลิ ต
โดยกรมพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด มีเป้ำหมำย 13 จังหวัด พื้นที่ 3,678 ไร่ ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด เป้ ำหมำย 29 ตัน ดำเนินกำรได้ 2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.63 ส่ วนกำรผลิตน้ำหมักชีวภำพ
เป้ำหมำย 17,600 ตัน อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อปัจจัยกำรผลิต
2.2) กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตสับปะรดและติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรดในพื้นที่
โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรผลิตสับปะรด GAP จำนวน 120 รำย
คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของเป้ำหมำย 2,300 รำย และประเมินสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของเป้ ำหมำย 5 ครั้ง ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรจัดทำแปลงเรียนรู้ /แปลงทดสอบ ฯลฯ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรของแต่ละจังหวัด
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3) แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรที่ปลูกสับปะรด โดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เชื่อมโยงเครือข่ำยกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และส่งเสริมให้กลุ่มนำเงินทุนหมุนเวียนไปดำเนินกำรที่เกี่ยวกับสับปะรด
ได้ส่งเสริมและพัฒนำกำรดำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินกำรได้แล้ว 10 แห่ง 6 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 และ 120.00 ของเป้ำหมำย ตำมลำดับ
4) แนวทำงกำรวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต และพัฒนำพันธุ์สับปะรดที่ทนทำนต่อโรคแมลง และ
ให้ผ ลผลิต ที่มีคุณ ภำพสอดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำรของโรงงำนแปรรูป สับ ปะรดและตลำดบริโ ภคสด
โดยกรมวิชำกำรเกษตรดำเนินกำร 3 โครงกำร ดังนี้
4.1) โครงกำรวิจัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิ ตและลดต้ นทุนกำรผลิตสั บปะรด ได้แก่
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่ เป้ำหมำย 10 สำยพันธุ์ ดำเนินกำรทดสอบ 3 สำยพันธุ์ ข้อมูล
อัตรำกำรใช้น้ำที่เหมำะสมในกำรพ่นสำรป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในสับปะรดรวมทั้งกำรปรับใช้กับศัตรูสับปะรด
ชนิดอื่น พบว่ำกำรพ่น สำรด้ว ยเครื่องยนต์ส ะพำยหลังแบบแรงดันน้ำอัตรำพ่น 80 ลิตร/ไร่ มีแนวโน้ม
ในกำรป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดีที่สุด (กำรทดลองสิ้นสุด ปี 2560) ส่วนด้ำนองค์ควำมรู้กำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อสับปะรดในเชิงกำรค้ำ อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง และข้อมูลกำรจัดกำรปุ๋ยที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำงเก็บตัวอย่ำง
ใบสับปะรด บันทึกข้อมูล ส่งวิเครำะห์
4.2) โครงกำรวิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรจัดกำรคุณภำพในโซ่อุปทำน
สับปะรดผลสดเพื่อกำรส่งออก ได้ทำกำรเก็บข้อมูลกำรเจริญเติบโต และทำกำรดูแลต้นสับปะรด ให้พร้อม
ที่จะทำกำรบังคับดอกในไตรมำส 2
4.3) โครงกำรศึกษำและประเมินศักยภำพสับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 เพื่อขยำยผลสู่เกษตรกร
ได้แก่ ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ดำเนินกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูลแล้ว 4 ศูนย์วิจัย
คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 5 ศูนย์วิจัย อีก 1 ศูนย์ คำดว่ำจะเก็บข้อมูลได้ในเดือนกุมภำพันธ์ 2560
สำหรับกำรผลิตต้นแม่พันธุ์สับปะรด เป้ำหมำย 50,000 ต้น อยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มปริมำณต้นพันธุ์
5) แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูป
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในกำรขยำยตลำดส่งออก โดยสำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ มีแผนพัฒนำโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
6) จัดสรรงบประมำณ 320.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.02
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.3.3 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมส่งเสริมกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุป ระสงค์ สร้ำงแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพื่อควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำหำรในประเทศอย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพถั่วเหลืองให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำด และพัฒ นำและส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปถั่ว เหลืองเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
เป้ำหมำย ระยะที่ 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน ผลผลิตต่อไร่
294 กิโลกรัม ในปี 2564 ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 – 2564
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ผลการดาเนินงาน
1) วิจัย และพัฒ นาเพื่อลดต้น ทุน และเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยกรมวิช ำกำรเกษตร
วิจัยและพัฒนำพันธุ์ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง ทดสอบและ
พัฒนำเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตถั่วเหลืองเฉพำะพื้นที่ ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ดำเนินกำรได้ร้อยละ 25.00 ของแผนปี 2561
2) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกรมวิชำกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดี เป้ำหมำย 2,255.1 ตัน ในพื้นที่รวม 10,096 ไร่
ดำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์จำหน่ำยแล้ว 154.1 ตัน คิดเป็นพื้นที่ 816 ไร่
2.2) สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยผู้ ผ ลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ถั่ ว เหลื อ ง ครบตำมเป้ ำ หมำย 54 เครื อ ข่ ำ ย
ซึง่ ดำเนินกำรต่อเนือ่ งมำตัง้ แต่ปี 2560 ได้แก่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร (ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน
จำนวน 50 กลุ่ม) ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรวังชิ้น จำกัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนผือ จำกัด
จังหวัดอุดรธำนี กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดน่ำน เทศบำลตำบลนำเพียง จังหวัดขอนแก่น
บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด จังหวัดสระแก้ว (MOU) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง อำเภอภูเพียง อำเภอเมือ ง
จังหวัดน่ ำน และกลุ่มเครือข่ำยผู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 กลุ่ม และ
ตรวจสอบควบคุมคุณภำพเมล็ดพันธุ์จำนวน 748 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.92 ของเป้ำหมำย 2,500 ครี้ง
3) จัดระบบการผลิตที่เหมาะสม โดยกรมชลประทำน จัดระบบชลประทำนทั้งระบบส่ง น้ำ
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ และซ่อมแซมทำงระบำยน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง
ในพื้นที่จังหวัดลำปำง หนองคำย นนทบุรี รวมพื้นที่ 9,340 ไร่ ดำเนินกำรแล้วในพื้นที่ 41 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.44 ของพื้นที่เป้ำหมำย
4) เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำร 1 ครั้ง รวมจำนวน 51 รำย
ตำมเป้ำหมำย ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กำรพัฒนำเกษตรกรโดยจัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ และจัดทำแปลง
เรียนรู้/แปลงส่งเสริม รวมทั้งกำรรณรงค์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดี อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
5) จัดสรรงบประมาณ 129.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14.75 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.44
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.3.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมะพร้ำวให้มีปริมำณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภำพตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค พัฒนำเกษตรกร
ให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิตกำรป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้ำว พัฒนำกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และส่งเสริมให้เกิดกำรแปรรูปมะพร้ำวหลำกหลำยรูปแบบสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เป้ำหมำย ระยะที่ 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รักษำระดับผลผลิตต่อไรไม่ต่ำกว่ำ 1,000
กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตไม่ต่ำกว่ำ 1.1 ล้ำนต้น ระยะเวลำยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 - 2564
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ผลการดาเนินงาน
1) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
1.1) กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้าที่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตร และกรมพัฒนำที่ดิน
(1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว ครบตำมเป้ำหมำย 29,000 รำย
(2) ส่วนกำรจัดทำเขตเหมำะสมสำหรับกำรผลิตมะพร้ำว กำรจัดหำ/พัฒนำแหล่งน้ำ
ในไร่นำเพื่อกำรผลิตมะพร้ำว และกำรพัฒนำที่ดิน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.2) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต ดำเนินกำรโดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตร เพื่อส่งเสริมกำรเพิ่มกำรประสิทธิภำพกำรผลิตมะพร้ำว มีแผน 330 ไร่
1.3) กลยุทธ์พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็น Smart Farmer โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน/สหกรณ์ผู้ปลูกครบ
20 กลุ่ม ส่วนจัดตั้งสถำบันเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Farmer และพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกร
ผู้ปลูกมะพร้ำว อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.4) กลยุ ท ธ์ สนับสนุ นการวิ จั ยและพั ฒนาการผลิ ตมะพร้ าว โดยกรมวิ ชำกำรเกษตร
ดำเนิ นกำรจั ดทำวิจั ย เทคโนโลยี กำรจั ดกำรสวนมะพร้ำวเพื่ออุตสำหกรรมกะทิ วิจัยและพัฒ นำระบบ
กำรผลิ ต มะพร้ ำ วเกำะพะงั น สู่ ม ำตรฐำนอิ น ทรี ย์ และกำรวิ จั ย และพั ฒ นำพั น ธุ์ ม ะพร้ ำ วที่ เ หมำะสม
มีผ ลส ำเร็ จ คิด เป็ น ร้ อยละ 25.00 ส่ ว นกำรสร้ ำงแปลงพั นธุ์ มะพร้ำ วเพื่อ กำรพัฒ นำพัน ธุ์ อยู่ร ะหว่ำ ง
กำรเตรียมกำรผสมพันธุ์มะพร้ำว และกำรคัดเลือกแม่พันธุ์
2) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว
2.1) กลยุทธการพั ฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรู มะพร้าว โดยกรมส่ งเสริม
กำรเกษตรเพิ่ มศักยภำพด้ำนเครื่ องมื อ วัสดุ อุ ปกรณ์ กำรขยำยศั ตรู ธรรมชำติ ครบ 5 หน่ วยงำน ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำว 12,000 รำย หรือร้อยละ 155.84 ของเป้ำหมำย
7,700 รำย ส่วนกำรศึกษำทดสอบกำรใช้เทคโนโลยีกำรควบคุมศัตรูมะพร้ำว อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.2) กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้าว โดย
กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร พัฒ นำรู ปแบบกำรส ำรวจ กำรจัดเก็บข้อมูล และกำรประมวลผลสถำนกำรณ์
เพื่อกำรพยำกรณ์และแจ้งเตือนภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 200 แปลง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย
400 แปลง
2.3) กลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริ มและ
สร้ ำงควำมเข้มแข็งให้ แก่เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ขยำยศัตรูธรรมชำติ และควบคุมศัตรูมะพร้ำว 1,440 รำย
คิดเป็นร้อยละ 26.18 ของเป้ำหมำย 5,500 รำย
3) ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว
กลยุทธ์กำรวิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้ำวให้หลำกหลำย โดยกรมวิชำกำรเกษตร
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์มะพร้ำว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอำง 1 โครงกำร
กระบวนงำนอยู่ระหว่ำงปรับปรุงสูตรต้นตำรับโลชั่นและแนะนำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ไปทดสอบควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้มีควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละ 35.00
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4) ด้านพัฒนาการตลาด
4.1) กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
มีแผนรณรงค์กำรบริโภคมะพร้ำวและผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องทั้งในและต่ำงประเทศ และจัดงำนเชื่อมโยง
ตลำดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่ำงประเทศ รวม 3 ครั้ง
4.2) กลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าว โดย
กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีแผนแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่ำงประเทศ 1 ครั้ง
2.3.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน
สำนั กงำนกำรปฏิรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่ งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์
พัฒนำปำล์มน้ำมัน น้ำมันปำล์ม ไปสู่อุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อกำรแข่งขันในกำรดำเนินธุรกิจในอำเซียน
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิต เพิ่มเปอร์เซ็นน้ำมันปำล์ม ปี 2560 - 2569 เป็น 22% ปี 2570 - 2579
เป็ น 23% เพิ่ม ผลผลิ ตต่อ ไร่ ปี 2564 เป็น 2.75 ตัน /ไร่ ปี 2569 เป็น 3.00 ตั น /ไร่ ปี 2574
เป็น 3.25 ตัน/ไร่ ปี 2579 เป็น 3.50 ตัน/ไร่ และเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร โดยกำรส่งเสริมปลูก /เลี้ยง
สัตว์แซม ร่วมในสวนปำล์ม ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ระหว่ำง ปี 2560 - 2579
ผลการดาเนินงาน
1) กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็น ต์น้ามัน โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย
ของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสำหกิจชุมชน ผู้ตัดปำล์ม/ลำนเท กับโรงงำนสกัดปำล์มน้ำมัน ที่ จะร่วมกัน
พัฒนำเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยจัดประชุม/อบรม ส่งเสริม และให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดปำล์มคุณภำพที่ถูกต้อง
ผ่ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย ขยำยผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมันทั้งระบบ สู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง
และนครศรีธรรมรำช จำนวน 300 รำย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 600 รำย
2) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต
2.1) วำงแผนกำรผลิตในพื้นที่ที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ำมัน
ตำมหลักกำรแผนที่เกษตรเพื่อบริหำรจัดกำรเชิงรุก โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริมกำรปลูกทดแทน
ปำล์มน้ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดี ในพื้นที่เหมำะสม (S1, S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ได้จัดชี้แจงและคัดเลือก
เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรใน 8 จังหวัด สนับสนุนปำล์มน้ำมันพันธุ์ดีให้เกษตรกรปลูกทดแทนแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 45.80 ของเป้ำหมำย 50,000 ต้น ส่วนกำรสนับสนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตเพื่อส่งเสริมกำรปลูกพืชแซม
ทีเ่ หมำะสมในพื้นที่ระหว่ำงรอปำล์มให้ผล และกำรอบรมเกษตรกรในกำรปลูกทดแทน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
2.2) กิจกรรมพัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มน้ำมัน
โดยกรมพัฒนำที่ดิน
(1) มีแผนใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส
ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ยะลำ ระนอง สงขลำ สตูล และสุรำษฎร์ธำนี ดำเนินกำรแล้ว 12 แปลง คิดเป็นร้อยละ 8.45
ของเป้ำหมำย 142 แปลง โดยผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 77 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้ำหมำย 308 ตัน
และผลิ ตปุ๋ ย น้ ำหมั ก ชีว ภำพ 11,880 ลิ ตร คิดเป็น ร้ อยละ 11.28 ของเป้ ำหมำย 105,300 ลิ ต ร
ส่วนกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) ถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรเพิ่ ม ผลผลิ ต ปำล์ ม น้ ำมั น ผ่ ำ นศู น ย์ เ รี ย นรู้ ทั้ ง พื้ น ที่
เหมำะสมและไม่เหมำะสม โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จำนวน 1,800 รำย คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 2,400 รำย ส่วนกำรดำเนินกำรสำนักงำน
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กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ชุมพร และตรัง เป้ำหมำย 4 แปลง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.3) ผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต โดยกรมวิชำกำรเกษตร
(1) พันธุ์ปำล์มน้ำมันที่ดี ได้ดำเนินโครงกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิต
น้ำมัน มีควำมก้ำวหน้ำ ร้อยละ 25 ของเป้ำหมำย ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ ปำล์มน้ำมัน
เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมัน วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ำมันที่ได้จำกกำรผสมข้ำมระหว่ำง E. guineensis x E. oleifera
เพื่อพันธุ์สูงช้ำ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ำมันที่มีศักยภำพเพื่อปลูกในพื้นที่เหมำะสมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ำมัน กำรทดสอบและประเมินศักยภำพพันธุ์ปำล์มน้ำมัน
ในพื้นที่ต่ำง ๆ
(2) เทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนปำล์มที่เหมำะสมกับพื้นที่
(2.1) วิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้ำปำล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงกำรปลูก
ปำล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงำน โดยได้ดำเนินกำรผลิตเมล็ดงอกแล้ว 200,000 เมล็ด หรือร้อยละ 26.67
ของเป้ำหมำย 700,000 เมล็ด ผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมัน อำยุ 3 - 5 เดือนแล้ว 50,000 ต้น และอำยุ
8 - 12 เดือน 25,000 ต้น หรือร้อยละ 25 ของเป้ำหมำย ตำมแผนปฏิบัติงำน ปี 2561
(2.2) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ำมัน ได้แก่
กำรจัดกำรธำตุอำหำรและน้ำในสวนปำล์ม กำรวิจัยด้ำนสรีระวิทยำที่มีผลต่อศักยภำพกำรผลิตปำล์มน้ำมัน
และวิทยำกำรเก็บเกี่ยวปำล์มน้ำมัน ในภำพรวมมีผลควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 25.00 ของกระบวนงำน
(2.3) ผลิตพันธุ์ปำล์มน้ำมันคุณภำพดี ดำเนินกำรผลิตเมล็ดงอก 250,000 เมล็ด
ต้นกล้ำปำล์มน้ำมันอำยุ 3 - 5 เดือน 2,500 ต้น และต้นกล้ำปำล์มอำยุ 8 - 12 เดือน 30,000 ต้น
2.4) กำรบริหำรจัดกำร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทำน วำงแผนกำรขับเคลื่อน
โดยใช้วิธีกำรสหกรณ์ในกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15 แปลง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร
นรำธิวำส ปัตตำนี และสุรำษฎร์ธำนี อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.5) กำรบริหำรจัดกำรน้ำ ดำเนินโครงกำรจัดหำแหล่งน้ำส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ปำล์มน้ำมัน
จำนวน 10 แห่ง เน้นพื้นทีน่ อกเขตชลประทำน ดำเนินกำร 6 แห่ง และในเขตชลประทำน จำนวน 4 แห่ง
ในภำพรวมมีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 10.70 ของกระบวนงำน
3) กิจกรรมเพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ดำเนินกำรศึกษำวิจัย
และส่งเสริมสินค้ำเกษตรอื่น ๆ ที่สำมำรถปลูก/เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปำล์มตำมควำมเหมำะสม
ในแต่ละพื้นที่ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.4 งานสาคัญอื่น ๆ
2.4.1 การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปายตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับสภำพพื้นที่
และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ให้บริกำรและพัฒนำ
เพื่อกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บ ริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน
เพื่อยกระดับควำมเป็นอยู่ และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
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สิ่ งแวดล้ อม พั ฒนำชุ มชนเพื่ อเสริ มสร้ ำงควำมมั่ นคงในพื้ นที่ ตำมแนวพระรำชด ำริ และพั ฒนำส่ งเสริ ม
กำรท่องเที่ยวสืบสำนตำมรอยยุคลบำทเพื่อกำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพิ่มแก่ประชำชน
เป้ำหมำย พื้นที่หมู่บ้ำน จำนวน 13 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ ตำบลผำบ่อง หมู่ 3
บ้ำนห้วยเดื่อ ตำบลผำบ่อง (ศูนย์ศิลปำชีพฯ) หมู่ 5 บ้ำนท่ำโป่งแดง ตำบลผำบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7
บ้ำนห้วยแก้ว ตำบลผำบ่อง หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ตำบลผำบ่อง หมู่ 11 บ้ำนม่อนตะแลง ตำบลผำบ่อง หมู่ 3
บ้ำนทุ่งกองมู ตำบลปำงหมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย ตำบลปำงหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง ตำบลปำงหมู
หมู่ 7 บ้ำนสบสอย ตำบลปำงหมู หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ ตำบลปำงหมู หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ ตำบลปำงหมู และ
หมู่ 13 บ้ำนดอยแสง ตำบลปำงหมู ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
1.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) จัดประชุมสัมมนำเพื่อขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร และพัฒนำ
ตำมพระรำชดำริปี 2561 จำนวน 30 คน (2 วัน) 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รำยเดือนแก่กระทรวงเกษตร ฯ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
(2) กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กำรบูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพื้นที่
ขยำยผล 13 หมู่บ้ำน 3 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ำปำยฯ เพื่อทบทวน
แผนแม่บท/กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ปี 2561 จำนวน 1 แผน กำรจัดทำหนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ
150 เล่ม และกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ประจำปี 1 โครงกำร และอำนวยกำร และบูรณำกำร
(ค่ำวัสดุสำนักงำน) 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.54
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.2) กรมการข้าว
(1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 12 ไร่ ครบตำม
เป้ ำหมำย กระจำยเมล็ ดพันธุ์ ข้ำวสู่ เกษตรกร 2,095 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 104.70 ของเป้ำหมำย
2,000 กิโลกรัม ถ่ำยทอดควำมรู้ให้คำแนะนำด้ำนข้ำว 100 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ส่วนแสดงพันธุ์ข้ำว
และธัญพืชเมืองหนำว 100 ตัวอย่ำง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเตรียมพันธุ์ข้ำวที่จะปลูกในกระถำง
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.16 ล้ำนบำท
1.3) กรมประมง
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย และติดตำมแนะนำเกษตรกร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท
1.4) กรมปศุสัตว์
(1) ฝึ ก อบรมเกษตรกร 20 รำย กองทุ น อำหำรสั ต ว์ 1 กองทุ น และส่ ง เสริ ม
กำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย
1.5) กรมวิชาการเกษตร
(1) จั ด ท ำแปลงสำธิ ต /แปลงเรี ย นรู้ 49 ไร่ และฝึ ก อบรมเกษตรกร 80 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
(2) กำรติดตำมรำยงำนผล 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
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(3) จัดสรรงบประมำณ 2.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.56 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.03
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.6) กรมหม่อนไหม
สนับสนุนวัสดุบำรุงรักษำแปลงหม่อนในพื้นที่ 1 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
1.7) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย
40 ไร่ กำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 40 ไร่ กำรปลูกพืช
ปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 40 ไร่ ส่วนกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด
40 ไร่ และกำรปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภำพ 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.66
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1) สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมเกษตรกร
2 ครั้ง เกษตรกรจำนวน 100 รำย อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.43
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) ถ่ ำยทอดเทคโนโลยีด้ ำนกำรผลิ ตพื ชปลอดภั ย และกำรจั ดกำรฟำร์ มตำมแนว
พระรำชดำริ 50 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
(2) ส่วนกำรดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์ 1 ไร่ และขยำยผลกำรปลูก
กุหลำบสู่หมู่บ้ำนเครือข่ำย 2 หมู่บ้ำน จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เช่น กำรผลิตกล้วยไม้ 1 แปลง พืชสมุนไพร 1 แปลง กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภำพ 1 แปลง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิ น กำร และกำรถ่ำ ยทอดเทคโนโลยีก ำรผลิต และขยำยสำรชีว ภัณ ฑ์ 40 รำย และถ่ำ ยทอด
เทคโนโลยี กำรถนอมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภันฑ์ 2 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.40
ของงบประมำณที่จัดสรร
1.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) แนะน ำ ส่ งเสริม ให้ ควำมรู้เรื่องหลั กกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย
อยู่ระหว่ำงกำรประสำนกับหน่วยงำนเพื่อบูรณำกำรจัดเวที
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 16.48 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.11) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(1) ติด ตำมผู ้ผ ่ำ นกำรอบรมจำกโครงกำรศูน ย์บ ริก ำรและพัฒ นำลุ ่ม น้ำปำย
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท

28
2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิ ชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริกำรและพัฒนำ เพื่อกำรศึกษำทดลองกำรพัฒนำตำมแนวทำง
กำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพื้ นที่สู ง สำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้ในลั กษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
ที่มีชีวิต เพื่อกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับ
ควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว สืบสำนตำมรอยพระบำท เพื่อกำรเรียนรู้
สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน
เป้ ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สู งปำงตองตำมพระรำชดำริ มีพื้นที่ 5,438 ไร่ 1 งำน
42 ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพื้นที่ลุ่ มน้ำแม่สะงำ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำน
ในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงำ ตำบลห้วยผำ อำเภอเมือง จำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผลตำมแนวกว้ำง
มุ่ ง เน้ น กำรเผยแพร่ องค์ ควำมรู้ จ ำกศู น ย์ บ ริ ก ำรและพั ฒ นำที่ สู ง ปำงตองตำมพระรำชด ำริ ไป สู่ พื้ น ที่
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
2.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) จัดประชุมสัมมนำเพื่อขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร และพัฒนำ
ตำมพระรำชดำริ ปี 2561 จำนวน 30 รำย (2 วัน) 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รำยเดือนแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
(2) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพื้นที่ขยำยผล 13 หมู่บ้ำน
จำนวน 3 ครั้ง และจัด ประชุม คณะทำงำนโครงกำรศูน ย์บ ริก ำรและพัฒ นำปำงตองฯ เพื่อ ทบทวน
แผนแม่บท/กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรปี 2561 จำนวน 1 แผน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดทำหนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 150 เล่ม และสรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรฯ ประจำปี 1 โครงกำร อำนวยกำร และบูรณำกำร (ค่ำวัสดุสำนักงำน) 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(4) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.54
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.2) กรมการข้าว
(1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและ
ทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ชนิดละ 6 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
(2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพันธุ์ข้ำวนำที่สูง 4 ไร่ แปลงขยำยสู่
ชุมชน 6 ไร่ อยู่ระหว่ำงดำเนิกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยี และติดตำมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร 100 รำย
อยู่ระหว่ำงวำงแผนของกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ ฯ
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.24 ล้ำนบำท
2.3) กรมประมง
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย และติดตำมแนะนำเกษตรกร 10 ครั้ง อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท
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2.4) กรมปศุสัตว์
(1) สำธิตกำรเลี้ยงแพะ-แกะ พ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว จัดตั้งกองทุนยำสัตว์
1 กองทุน และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 40 รำยต่อตัว อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร ส่วนกำรฝึกอบรม
เกษตรกร 20 รำย อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท
2.5) กรมวิชาการเกษตร
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดทำแปลงสำธิต /แปลงเรียนรู้ 40 ไร่ ดำเนินกำร
ได้ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรฝึกอบรมเกษตรกร 60 รำย อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
(2) ติดตำมรำยงำนผล 4 ครั้ง ดำเนินกำร 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.13 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.14
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.6) กรมหม่อนไหม
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะชำหม่อน 5,000 ต้น อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรจัดซื้อ
วัสดุกำรเพำะชำ และปลูกหม่อนในไร่กำแฟ อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรประสำนงำนในพื้นที่
(2) สนับสนุน Rolup องค์ควำมรู้หม่อนไหม 5 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท
2.7) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย
30 ไร่ กำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 20 ไร่ หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 30 ไร่ และกำรปลูกพืช
ปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 30 ไร่ ส่วนสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 30 ไร่
และปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภำพ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.57
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1) สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรติดตำมเกษตรกร
2 ครั้ง 100 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.43
2.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) อบรมเกษตรกรหลัก สูต รกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจ พอเพีย ง 100 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
(2) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กำรดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ฐำนเรียนรู้
กล้วยไม้และเฟิร์น 3 ไร่ ฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง 2 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด
เพื่อลดกำรใช้สำรเคมี 5 กลุ่ม ขยำยพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะชำ 1 โรงเรือน จัดงำนรณรงค์กำรนำกล้วยไม้
คื น สู่ ป่ ำ 1 ครั้ ง และจ้ ำ งเหมำคนงำนเกษตร 5 คน และติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำน 1 ครั้ ง
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.43
ของเป้ำหมำย
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2.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง ส่วนกำรจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย
อยู่ระหว่ำงกำรประสำนหน่วยงำนในพื้นที่เพื่อบูรณำกำรในกำรจัดเวที
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.006 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 16.48 ของเป้ำหมำย
2.11) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(1) ติด ตำมผู้ผ่ำ นกำรอบรมจำกโครงกำรศูน ย์บ ริก ำรและพัฒ นำที่สูง ปำงตอง
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จั ดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ ว 0.06 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 85.34ของงบประมำณที่จัดสรร
3) ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิช ำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีส หกรณ์ กรมส่ งเสริมกำรเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้
ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มควำมสำมำรถและ
โอกำสในกำรผลิ ตและประกอบอำชี พให้ กั บประชำชนกลุ่ มเป้ ำหมำย และเป็ นสถำนที่ ท ่อ งเที ่ย วเรีย นรู้
ด้ำนกำรเกษตรแบบบูร ณำกำรอย่ำงครบวงจร ตำมแนวปรัช ญำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ ประชำชน
นักเรียน นิสิต และนักศึกษำ
เป้ำหมำย เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ กำรปรับปรุง
บำรุงดินอย่ำงครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชำชน
นักเรียน และนักศึกษำที่อยู่ในพื้นที่ และขยำยผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดอื่น ๆ ในภำคเหนือ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
3.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะทำงำนศูนย์อำนวยกำรฯ
ในพื้นที่โครงกำรฯ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุน
กำรติ ดตำมงำนของผู้ บริ หำรระดั บสู งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ครั้ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.00
ของเป้ำหมำย 8 ครั้ง
(2) จั ดทำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จัดทำแผ่ นพับ 2,000 แผ่ น วีดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ฯ 1 งำน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) รำยงำนผลกำรปฏิ บัติงำนประจำเดือน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
เป้ำหมำย 12 ครั้ง
(4) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22.13
ของงบประมำณที่จัดสรร
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3.2) กรมการข้าว
(1) ถ่ ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิ ตข้ ำวและเผยแพร่อ งค์ ควำมรู้ 12 ครั้ง คิด เป็ น
ร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 36 ครั้ง จัดทำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ำน้อย 1 ไร่
กำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 5 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
(2) เจียดจ่ำยจำกงบประมำณปกติ
3.3) กรมประมง
(1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท
3.4) กรมปศุสัตว์
(1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว และสำธิตกำรเลี้ยงไก่ไข่ 500 ตัว อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท
3.5) กรมวิชาการเกษตร
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดทำแปลงสำธิต /แปลงเรียนรู้ 11 ไร่ ครบตำม
เป้ำหมำย ส่วนกำรฝึกอบรมเกษตรกร 30 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และติดตำมรำยงำนผล 12 ครั้ง
ดำเนินกำรแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.77
ของงบประมำณที่จัดสรร
3.6) กรมหม่อนไหม
(1) ซ่อมแซมอำคำรแปรูป 1 จุด จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ 4 ป้ำย จัดทำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ 2 จุด และสนับสนุนวัสดุกำรเกษตร 1 จุด อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท
3.7) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย
20 ไร่ และสำธิตกำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของเป้ำหมำย 20 ไร่
สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 20 ไร่ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กำรสำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดิน
ในกำรปลูกไม้ผ ล 10 ไร่ กำรใช้ผลิ ตภัณฑ์ชีว ภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลู กพืช ผัก 5 ไร่ และกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกข้ำว 7 ไร่ โครงกำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงกำร
และดูแลรักษำพื้นที่โครงกำรฯ 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.18
ของงบประมำณที่จัดสรร
3.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1) สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนติดตำมเกษตรกร
2 ครั้ง เกษตรกร 110 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.43
ของงบประมำณที่จัดสรร
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3.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูต รกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพีย ง 100 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
(2) ส่ว นกิจ กรรมอื่น ๆ ได้แก่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิต
ทำงกำรเกษตร 4 กลุ่ม จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ
2 ไร่ ส่ งเสริ มกำรผลิ ตผั ก ปลอดสำรพิษ 60 รำย ส่งเสริมกำรผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย ดูแลแปลง
ไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำศูนย์ฯ 1 ไร่ และปรับปรุงโรงเรือนและขยำยพันธุ์ในโรงเรือนเพำะชำ
1 โรงเรือน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.65
ของงบประมำณที่จัดสรร
3.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 43.96
ของงบประมำณที่จัดสรร
3.11) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(1) กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำม
พระรำชดำริ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.19
ของงบประมำณที่จัดสรร
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดาริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรพัฒ นำ
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชดำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริกำร
พัฒนำแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยำยผลกำรดำเนินงำน
เพื่อส่ งเสริมฐำนกำรผลิ ตด้ำนเกษตรและอำชีพ สอดคล้ องกับภูมิสั งคม เพื่อประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี
พึ่งตนเองได้ พัฒนำเกษตรกรและคุณภำพชีวิต ของเกษตรกรให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ
รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับ
ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสนับสนุนพัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยดำเนินกำรใน
2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 407,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำเป็น
9 พื้นที่ 106 หมู่บ้ำน 10,154 หลังคำเรือน ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน
4.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) อำนวยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะทำงำน 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดทำแผนบูรณำกำร/แผนปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง
(2) ประสำน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำรฯ
4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 16 ครั้ง และกำรจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำเดือน
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
(3) กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(4) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท
4.2) กรมการข้าว
(1) สนั บ สนุ น ปั จ จัย กำรปลู ก พื ช หลั งนำ 40 รำย ครบตำมเป้ ำหมำย ติด ตำม
แนะนำ และขยำยผล 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง
(2) ส่งเสริมและพัฒ นำกำรผลิตข้ำว 175 ไร่ ถ่ำยทอดควำมรู้วิธีก ำรปลูกข้ำ ว
450 รำย และถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำวโดยลดอัตรำเมล็ดพันธุ์ 5 ครั้ง อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.36
ของงบประมำณที่จัดสรร
4.3) กรมประมง
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของเป้ำหมำย 5,000,000 ตัว
(2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 50 รำย ประมงโรงเรียน 8 แห่ง
ฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย และทำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) ติดตำมแนะนำเกษตรกร 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง
(4) จัดสรรงบประมำณ 0.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.96
ของงบประมำณที่จัดสรร
4.4) กรมปศุสัตว์
(1) ฝึกอบรมเกษตรกร 70 รำย สนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ 50 รำย และส่งเสริมสัตว์ปีก
สู่เกษตรกร 20 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท
4.5) กรมชลประทาน
(1) อำคำรอัดน้ำคลองยุทธศำสตร์บ้ำนห้วยชัน 3 แห่ง ตำบลโคกไม้งำม อำเภอวัฒนำนคร
จังหวัดสระแก้ว 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ
(2) จัดสรรงบประมำณ 7.00 ล้ำนบำท
4.6) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) สำธิตกำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย
100 ไร่ ส่วนกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 250 ไร่ สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 350 ไร่ ปรับปรุง
ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.63 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.19
ของงบประมำณที่จัดสรร
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4.7) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(1) อบรมสัมมนำเกษตรกร 225 รำย รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริม
กำรขยำยพันธุ์มันสำปะหลัง (พันธุ์ระยอง) เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร 130 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริม
กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูป 25 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในเขตปฏิรูปที่ดิน
25 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพร 25 รำย และหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน 20 รำย
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.59 ล้ำนบำท
4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1) สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี 20 รำย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย
120 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 120 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.004 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 11.90 ของงบประมำณที่จัดสรร
4.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย
ดำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
ฝึกปฏิบัติ 200 รำย และกำรแปรรูป และพัฒนำผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.33
ของงบประมำณที่จัดสรร
4.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 5 ครั้ง
หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 20 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 5 ครั้ง เกษตรกร
150 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.96
ของงบประมำณที่จัดสรร
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร
กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษำและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดี
ที่เหมำะสม ให้แก่เกษตรกรและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ พัฒนำกำรผลิตไม้ผลชนิดต่ำง ๆ ในรูปแบบเกษตรดี
ที่เหมำะสมที่มีคุณภำพมำตรฐำนที่ดีเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผลผลิตเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้กับ
ประชำชนในพื้นที่ให้สำมำรถพึ่งตนเองได้ ด้วยกำรพัฒนำเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร
ขยำยผลกำรดำเนินงำนสู่ชุมชนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ำ
ในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ้มกัน ในอำชีพกำรเกษตรและ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพธรรมชำติต่ำง ๆ และเพื่อพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ
มุ่งบูรณำกำรดำเนินงำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีเป้ำหมำย
พื้นที่ศูนย์ พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109.99 ไร่ และพื้นที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ ฯ
8 หมู่บ้ำน จำนวน 25,250 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน
5.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) ประสำน ติดตำม สนับสนุนกิจกรรม (อำนวยกำร) 3 ครั้ง
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท
5.2) กรมประมง
(1) จัดทำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท
5.3) กรมปศุสัตว์
(1) สำธิตกำรเลี้ยงสุกร 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 10 ตัว และ
กำรเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.00
ของงบประมำณที่จัดสรร
5.4) กรมวิชาการเกษตร
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 109 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
ฝึกอบรมเกษตรกร 150 รำย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 300 รำย
(2) ติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.56 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
(3) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.56
ของงบประมำณที่จัดสรร
5.5) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) สำธิ ตกำรใช้ปุ๋ ยพื ช สด 10 ไร่ หรือร้ อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 50 ไร่
กำรท ำกำรใช้ น้ ำหมั ก ชี ว ภำพ 20 ไร่ หรื อ ร้ อยละ 20 ของเป้ ำหมำย 100 ไร่ และกำรท ำปุ๋ ย หมั ก
สูตรพระรำชทำนฯ 14 ไร่ หรือร้อยละ 28 ของเป้ำหมำย 50 ไร่
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.48
ของงบประมำณที่จัดสรร
5.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1) สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี 30 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง จำนวน 30 รำย
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.01 ล้ำนบำท
5.7) กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย ส่ วนกำรจั ดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกำรเรีย นรู้แบบมีส่ว นร่วมและ
ฝึกปฏิบัติกำรเลี้ยงชันโรง 100 รัง กำรเลี้ยงผึ้งโรง 5 รัง และกำรผลิตไม้ผล 50 ไร่ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.33 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 12.27 ของงบประมำณที่จัดสรร
5.7) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
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(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 บำท คิดเป็นร้อยละ 43.96
ของงบประมำณที่จัดสรร
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงำนสนองพระรำชดำริที่ได้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ ส่งเสริม พัฒนำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิตตำมแนวพระรำชดำริไปยังประชำชน ให้สำมำรถนำไป
ปรับใช้ในไร่นำของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพำตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและโครงสร้ำงพื้นฐำนของศูนย์บริกำรตำมแนวพระรำชดำริให้มีประสิทธิภำพ ระยะเวลำโครงกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
6.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 6 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ
และคณะทำงำนขับเคลื่อนฯ 6 ครั้ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) ประชำสั มพันธ์กำรดำเนินงำนและกำรจัดงำนในโอกำสต่ำง ๆ 3 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง จัดทำรำยงำนประจำเดือน/รำยงำนประจำปี 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00
ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 22.71 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.2) กรมการข้าว
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย จ้ำงเหมำนักวิชำกำร 1 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมแนะนำขยำยผล 6 ครั้ง หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง
(2) จัดทำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันุ์ข้ำว 8 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
50 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 13.07 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.3) กรมประมง
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 5,000,000 ตัว อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท
6.4) กรมปศุสัตว์
(1) สำธิตกำรเลี้ยงเป็ด/ไก่ 50 ตัว ผลิตลูกเป็ด/ไก่ 500 ตัว
(2) ฝึกอบรมเกษตรกร 50 รำย และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 50 ตัว สู่เกษตรกร
50 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 68,400 บำท
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6.5) กรมวิชาการเกษตร
(1) จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 48 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และฝึกอบรม 62 รำย
คิดเป็นร้อยละ 51.67 ของเป้ำหมำย 120 รำย
(2) กำรติดตำมรำยงำนผล 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.13 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26.50
ของงบประมำณที่จัดสรร
6.6) กรมชลประทาน
(1) ขุดสระโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
ปลวกแดง ตำมพระรำชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 โครงกำร และขุดลอกสระเก็บน้ำ
ศูนย์บริกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 โครงกำร
อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ
(2) จัดสรรงบประมำณ 7.00 ล้ำนบำท
6.7) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.00 ของเป้ำหมำย
100 ไร่ และสำธิตกำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 36 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของเป้ำหมำย 50 ไร่
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 2,000 ไร่ สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
(2) ปรั บปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร ฯ และดูแลรั กษำพื้นที่
โครงกำร 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 2.05 ล้ ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 5.96 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1) สอนแนะน ำกำรจัดทำบัญชี 100 รำย ดำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย และ
ติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จั ดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ ว 0.02 ล้ ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.1) กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) อบรมเกษตรกรหลั กสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย
ส่วนกำรจัดทำแปลงส่งเสริมกำรเกษตรแก่เกษตรกร 100 รำย ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์
80 ไร่ และปรับปรุงจุดเรียนรู้ภำยในศูนย์ฯ 5 จุด อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(2) จั ดสรรงบประมำณ 0.76 ล้ ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 6.81 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 42.45 ของงบประมำณที่จัดสรร
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7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดาริ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระรำชดำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ ที่พระรำชทำนให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพันธุ์ สัตว์ไปสู่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่ขำดแคลน
และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจำกศูนย์ ศึกษำวิจัยเทคโนโลยีด้ำนปศุสัตว์ และกำรเกษตรผสมผสำน
ที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ และเป็นศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำน เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พื้นที่เป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำย พื้นที่โครงกำรเป็นที่ดินในพระปรมำภิไธย จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่
3 งำน 57 ตำรำงวำ และที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่ำโคกดงน้อย เนื้อที่ประมำณ 700 ไร่
พื้นที่ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พื้นที่ รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ
พื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่ำง ๆ ของ
จังหวัดเลย พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ
ประชำกรเป้ ำหมำย ได้ แก่ โรงเรี ยนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นั กเรียน และผู้ ปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชนผู้ด้อยโอกำส เกิดควำมมั่นคงด้ำนอำหำรระดับครัวเรือน
ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอำหำรโปรตีนบริโภคอย่ำงเพียงพอ ไม่น้อยกว่ำ 70 โรงเรียน
ผลการดาเนินงาน
7.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) ปฏิบั ติงำนสนับสนุนกำรกำกับ และรำยงำนผล ประสำน อำนวยกำร และ
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพื้นที่ 12 ครั้ง จัดทำรำยงำน/สรุปผลกำรดำเนินงำน 1 ครั้ง
(2) กำรประชำสัมพันธ์ 1 ครั้ง กำรประชุมคณะกรรมกำร 1 ครั้ง และคณะทำงำน
ขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท
7.2) กรมประมง
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
40 รำย ฝึ กอบรมเกษตรกร 40 รำย จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ ยงสั ตว์น้ำ 1 แห่ ง และติดตำม
และแนะนำเกษตรกร 10 ครั้ง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
(2) ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท
7.3) กรมปศุสัตว์
(1) สำธิตกำรเลี้ ยงสั ตว์ ได้แก่ สั ตว์ปีก 400 ตัว สุ กร 8 ตัว แพะ - แกะ 19 ตัว
บำรุงรักษำแปลงหญ้ำพืชอำหำรสั ตว์ 10 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ผลิ ตลูกสั ตว์ปีก 2,000 ตัว คิด เป็น
ร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 8,000 ตัว และผลิตลูกสุกร 33 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.50 ของเป้ำหมำย
120 ตัว
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(2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกร 240 รำย คิดเป็นร้อยละ 67.61
ชองเป้ำหมำย 355 รำย ฝึกอบรมนักเรียน 11 โรงเรียน ครบตำมเป้ำหมำย พัฒ นำองค์ควำมรู้ผู้นำ
เศรษฐกิจพอเพียง 20 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 82 รำย รวม 810 ตัว คิดเป็นร้อยละ 41.00 และ
45.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย 1,500 ตัว ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร 33 รำย 33 ตัว คิดเป็นร้อยละ 165.00
ของเป้ำหมำย 20 รำย 20 ตัว รวมทั้งส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18
ของเป้ำหมำย 11 โรงเรียน
(4) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 1 แห่ง กองทุนอำหำรสัตว์ 2 กองทุน และกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 2 กองทุน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(5) จัดสรรงบประมำณ 1.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.37 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ของงบประมำณที่จัดสรร
7.4) กรมวิชาการเกษตร
(1) จัดทำแปลงสำธิต /แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรฝึกอบรม
เกษตรกร 80 รำย และติดตำมรำยงำนผล 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท
7.5) กรมหม่อนไหม
(1) ดูแลรักษำแปลงหม่อนในฐำนเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน และสนับสนุนวัสดุกำรเกษตร 1
ครั้ง อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนร่วมกับสมำชิก
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท
7.6) กรมพัฒนาที่ดิน
(1) สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 300 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และทำปุ๋ยหมัก
สูตรพระรำชทำนฯ ได้ 22 ไร่ หรือร้อยละ 44.00 ของเป้ำหมำย 50 ไร่
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 51.62 ของงบประมำณที่จัดสรร
7.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1) สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี 200 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร
200 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.06 ล้ำนบำท
7.8) กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรจัดกำรศัตรูพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 รำย
จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 10 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิต ขยำยพันธุ์ไม้ผล
และผัก พื้นบ้ำน 100 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร 50 รำย และส่งเสริม
กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 100 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ เช่น แปลงไม้ผล 8 ไร่ แปลงไม้ผล
และผั ก พื้นบ้ำน 3 ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(3) จ้ำงเหมำแรงงำน 3 รำย สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 2 งำน และ
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(4) จัดสรรงบประมำณ 0.80 ล้ำนบำท
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7.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีส หกรณ์ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง เกษตรกร
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 43.96 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.4.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองนโยบำยเทคโนโลยี เพื่ อกำรเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยผลกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ และมีศักยภำพในกำรดำเนินกิจกรรมทำง
กำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนให้มี
ศักยภำพในกำรจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย ได้รับ
กำรอบรมและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง จำกศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1) ผลการดาเนินงาน
1.1) ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 138 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 115.00
ของเป้ ำหมำย 120 ศู น ย์ สำมำรถฝึ กอบรมเกษตรกรทั่ ว ไปได้ 4,550 รำย คิ ดเป็ น ร้ อยละ 29.93
ของเป้ำหมำย 15,200 รำย
1.2) จัดสรรงบประมำณ 61.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 48.76 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.85
ของงบประมำณที่จัดสรร
2) ผลการติดตาม
จำกกำรสั มภำษณ์เจ้ ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปรำชญ์ชำวบ้ำน และ
เกษตรกรที่ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรม ปี 2561 ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด น่ ำ น อุ ต รดิ ต ถ์ และสุ โ ขทั ย มี ป ระเด็ น ที่ พ บ
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1) ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนมีอุปสรรคในกำรคัดเลื อกเกษตรกรรำยใหม่ เพื่อเข้ำร่วมอบรม
เนื่องจำกโครงกำรได้ดำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรมไปแล้ว
ซึ่งในระเบียบระบุว่ำต้องไม่เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนมำก่อน
2.2) ศูนย์ปรำชญ์ฯ ที่ก่อตั้งใหม่ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำงและปรับปรุงสถำนที่อบรม
เนื่องจำกโครงกำรไม่ได้มีกำรสนับสนุนงบประมำณในส่วนดังกล่ำว
2.3) เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม มีควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อนำไป
เป็นจุดตั้งต้นในกำรนำควำมรู้ไปปฏิบัติ
2.4) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรเปิดโอกำสให้เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมซ้ำได้
แต่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมมำแล้วระยะหนึ่ง และได้นำควำมรู้
จำกกำรฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติจ ริง มำเข้ำ อบรมกับศูนย์ป รำชญ์อีกครั้งเพื่อเป็นกำรต่อ ยอดควำมรู้
ทั้งจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งใหม่ และศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งเดิม ที่มีหลักสูตรไม่ซ้ำกับกำรอบรมครั้งก่อน
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(2) ควรมีก ำรสนับสนุนปั จจัย กำรผลิ ต ทำงกำรเกษตรเบื้องต้นให้ กับ เกษตรกร
ที่ผ่ำนกำรอบรม เพื่อนำไปเป็นจุดตั้งต้นในกำรดำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญำ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และควรระบุ ให้ ชั ดเจนตั้ งแต่ ตั้ งงบประมำณ เพื่ อไม่ ให้ มี ปั ญหำในกำรตรวจสอบ
ของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
2.4.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กรมส่ ง เสริ ม กำรเกษตร ร่ ว มกั บ กรมกำรข้ ำว กรมประมง กรมปศุ สั ตว์ กรมวิ ชำกำรเกษตร
กรมพัฒนำที่ดิน สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมดำเนินกำร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึง กำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและเพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือ ระหว่ำงหน่วยงำน
วิชำกำร หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลในกำรให้บริกำร
และแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี จัดคลินิก 308 ครั้งต่อปี
(4 ครั้งต่อจังหวัด) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1) ผลการดาเนินงาน
1.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 ครั้ง หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำรในคลินิกต่ำง ๆ จำนวน 5,219 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.30 ของเป้ำหมำย
46,200 รำย เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 1.34 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของเป้ำหมำย 29.22 ล้ำนบำท
รำยละเอียดดังนี้
(1) คลินิกข้ำว มีเกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 1,727 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.14
ของเป้ำหมำย 15,500 รำย ทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว
0.03 ล้ำนบำท ของเป้ำหมำย 2.31 ล้ำนบำท
(2) คลินิกประมง
(2.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 6 ครั้ง หรือร้อยละ 1.94 ของเป้ำหมำย
308 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 409 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของเป้ำหมำย 9,625 รำย
โดยทั้งหมดเป็น เกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ และมีเกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 30 รำย
คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของเป้ำหมำย 1,260 รำย
(2.2) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของเป้ำหมำย
2.96 ล้ำนบำท เนื่องด้วยกำรจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สำนักงำนประมงจังหวัด ต้องรอกำหนดกำร
จำกสำนักงำนเกษตรจังหวัด ซึ่งจำกกำรประสำนงำนกับสำนักงำนประมงจังหวัดในหลำยจังหวัด ทรำบว่ำ
อยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติกำรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ผลกำรดำเนินงำน
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
(3) คลินิกปศุสัตว์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียน
เข้ำรับบริกำร 2,721 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของเป้ำหมำย 21,300 รำย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกร
ใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.46 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.01 ของเป้ำหมำย
3.55 ล้ำนบำท
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(4) คลินิกพืช
(5.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 17 ครั้ง หรือร้อยละ 5.52 ของเป้ำหมำย
308 ครั้ง มีเกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 2,114 รำย คิดเป็นร้อยละ 10.07 ของเป้ำหมำย 21,000 รำย
จำแนกเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 2,094 รำย และเป็นเกษตรกรใช้บริกำรต่อเนื่อง 20 รำย
(5.2) จัดสรรงบประมำณ 3.90 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.32 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 8.26 ของงบประมำณที่จัดสรร
(5) คลินิกดิน
(5.1) บริกำรวิเครำะห์ดินและคำแนะนำกำรจัดกำรดิน น้ำ พืช 29,997 ตัวอย่ำง
คิดเป็นร้อยละ 39.87 ของเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ดินในห้องปฏิบัติกำร 12,315 ตัวอย่ำง
วิเครำะห์ดินผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้งกุลำดำ 36 ตัวอย่ำง และออกหน่วยวิเครำะห์ดินเคลื่อนที่ 17,646 ตัวอย่ำง
นอกจำกนี้ มีกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอินทรีย์ 167,569 รำย คิดเป็นร้อยละ 26.59 ของเป้ำหมำย
630,000 รำย
(5.2) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 8.32 ล้ำนบำท
(6) คลินิกกฏหมำย จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.76
ของเป้ำหมำย 288 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร จำนวน 1,325 รำย คิดเป็นร้อยละ 18.40
ของเป้ำหมำย 7,200 รำย เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 2,320 รำย มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว
0.05 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.31 ของเป้ำหมำย 1.06 ล้ำนบำท
(7) คลินิกบัญชี จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 151 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.48
ของเป้ำหมำย 916 ครั้ง เกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 6,538 รำย เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จทั้งหมด
มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.48 ของเป้ำหมำย 2.29 ล้ำนบำท
(8) คลิ นิ ก สหกรณ์ มี เ ป้ ำ หมำยจั ด กิ จ กรรมคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ 312 ครั้ ง
เป้ำหมำยเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 20,000 รำย และเป้ำหมำยงบประมำณ 2.11 ล้ำนบำท
อยู่ ร ะหว่ำงประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เพื่อร่ว มบูรณำกำรกำรจัดงำนคลิ นิกเกษตร
เคลื่อนที่
1.2) จัดสรรงบประมำณ 47.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำ ยแล้ว 10.94 ล้ำนบำท คิด เป็น
ร้อยละ 23.08 ของงบประมำณที่จัดสรร
2) ผลการติดตาม
จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน (Follow Up) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2560
ระหว่ำงวันที่ 8 – 12 มกรำคม 2561 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปำง และตำก โดยเก็บ
ข้อมูลจำกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่ำง สรุปผลได้ดังนี้
2.1) 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 สำหรั บ อำชีพหลัก เฉลี่ ยร้ อยละ 68.30 เกษตรกรทำนำ/ทำไร่ รองลงมำ ค้ำขำย/รับจ้ำง
ร้อยละ 26.90 นอกจำกนี้รับรำชกำร ร้อยละ 3.40 และปลูกผัก/ไม้ผล ร้อยละ 1.40 ตำมลำดับ เกษตรกร
มีพื้นที่ทำกำรเกษตร ร้อยละ 83.40 โดยมีพื้นที่ทำกำรเกษตรเฉลี่ ย 17.68 ไร่ และร้อยละ 16.60
ไม่มีพื้นที่ทำกำรเกษตร
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2.2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(1) คลิ นิ กหลั กที่ ให้ บริ กำร ทั้ ง 9 คลิ นิ ก เกษตรกรร้ อยละ 70.29 ได้ เข้ ำชมงำน
ร้ อ ยละ 27.50 ได้รั บ แจกเอกสำร/ปั จจั ย กำรผลิ ต ร้ อ ยละ 2.21 ได้ นำปั ญ หำไปปรึก ษำเจ้ำ หน้ ำ ที่
เพื่อรับคำแนะนำ ตำมลำดับ
(2) คลิ นิ กเสริ ม ที่ ให้ บริ กำร ทั้ งจำกหน่ ว ยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ และบริษัทเอกชน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สำนักงำน
เหล่ำกำชำดจังหวัด สำนักงำนพำณิชย์ จังหวัด บริษัทเบทำโกร บริษัทสยำมคูโบต้ำ เป็นต้น เกษตรกร
ร้ อ ยละ 59.34 ได้ เ ข้ำ ชมงำน ร้ อ ยละ 10.99 ได้ รั บแจกเอกสำร/ปั จ จั ย กำรผลิ ต ร้ อ ยละ 29.67
ได้นำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่เพื่อรับคำแนะนำ ตำมลำดับ
2.3) กำรนำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้ประโยชน์
(1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 83.34 ได้นำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 16.65 ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำง เข้ำชมงำน
เพียงอย่ำงเดียว และไม่มีเงินทุน
(2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 75.00 ได้นำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 25.00 ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำงเป็นควำมรู้เดิม
ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น
2.4) ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรนำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้ประโยชน์ ในกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรเกษตร
(1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 59.44 นำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร
โดยได้รับประโยชน์ และสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 77.38 และร้อยละ 19.63 ตำมลำดับ
เข้ำใจถึงกำรปลูกพืชและเลี้ยงสั ตว์อย่ำงถูกวิธี ทำให้ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตพืช สัตว์ นำผลผลิตมำบริโภค
เพื่อลดรำยจ่ำยในครัวเรือน บำงส่วนร้อยละ 2.99 เกิดปัญหำอื่น ๆ เช่น พันธุ์พืชที่ได้รับตำย หรือไม่เจริญเติบโต
เท่ำที่ควร เป็นต้น
(2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 18.00 นำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร
ทำให้ปัญหำลดลงร้อยละ 37.04 และร้อยละ 62.96 ส่งผลอื่น ๆ เช่น กำรเข้ำรับบริกำรวัดควำมดัน และ
ปรึกษำปัญหำด้ำนสุขภำพ วัดสำยตำ จำกเหล่ำกำชำดจังหวัด ทำให้เกษตรกรได้ทรำบผลตรวจวัดควำมดัน
และได้รับกำรสนับสนุนแว่นสำยตำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรขำยสินค้ำธงฟ้ำรำคำถูกจำกสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
และบริษัทเบทำโกรที่นำสินค้ำมำจำหน่ำย เช่น ไส้กรอก น้ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้ำโอทอปของจังหวัด
2.5) ควำมคิดเห็นของเกษตรกร
เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมำก เฉลี่ย
ร้อยละ 73.82 โดยให้ควำมคิดเห็นว่ำ สถำนที่จัดงำน บรรยำกำศกำรจัดงำน ระยะเวลำกำรจัดงำน ควำมรวดเร็ว
ในกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งควำมกระตือรือร้นและกำรเอำใจใส่ของเจ้ำหน้ำที่
และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดงำนมีควำมเหมำะสม รองลงมำร้อยละ 25.16 มีควำมพึงพอใจในระดับ
ปำนกลำง และร้อยละ 1.02 มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย สำหรับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำรและ
กำรส่งเสริมอำชีพ เกษตรกรร้อยละ 80.33 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก รองลงมำร้อยละ 18.54
มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 0.14 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย ตำมลำดับ
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2.6) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ
(1) กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ ก่อนกำรจัดงำน
อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
(2) มีเกษตรกรเข้ำมำชมงำนและเข้ำรับบริกำรคลินิกเป็นจำนวนมำก และจำนวนปัจจัย
กำรผลิตที่นำมำไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร ทำให้แจกจ่ำยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรจัดเตรียมปัจจัยกำรผลิต
ให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงำนและทั่วถึง โดยวำงแผนกำหนดแจกเป็นช่วงเวลำ เป็นต้น
2.4.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร
กรมชลประทำน สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
และสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
ทดแทนเกษตรกรที่มี อำยุ มำกขึ้ น และมี จ ำนวนลดลง ส่ งเสริมและพั ฒนำศักยภำพของเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้สำมำรถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำด
สินค้ำเกษตรได้อย่ำงเกษตรกรมืออำชีพ สร้ำงและเชื่อมโยงเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย
ในทุกระดับ สนับสนุนกำรพัฒนำสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรมืออำชีพ พัฒนำเกษตรกรสมำชิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพ
กำรเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภำพทั้งทำงด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป
และกำรตลำด เพื่อสร้ำงเครือข่ำย ขยำยผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบกำรเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
ให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้ มีเป้ำหมำยเกษตรกรทั่วไป (Smart farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
และเจ้ำหน้ำที่ (Smart Officer) ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2561
ผลการดาเนินงาน
1) กรมส่งเสริมการเกษตร
1.1) สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ได้แก่ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ 50 รำย และ
Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรเพิ่มศักยภำพ
กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ดำเนินกำรได้ 100 รำย คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของเป้ำหมำย 110 รำย
1.2) กำรจัดอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
ระยะที่ 1 เป้ำหมำย 2,695 รำย อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
1.3) จัดสรรงบประมำณ 44.81 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.49
ของงบประมำณที่จัดสรร
2) กรมการข้าว
2.1) ฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนำเป็นเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart Farmer)
75 รำย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้ำหมำย 200 รำย
2.2) ส่วนกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้ำวในโรงเรียน 102 โรงเรียน กำรจัดทำคู่มือโครงกำร
คู่มือฝึกอบรม และสื่อเผยแพร่สำหรับศูนย์เรียนรู้เรื่องข้ำวในโรงเรียน 8 เรื่อง และกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย
เกษตรกรต้นแบบ (Model Smart Farmer) กับผู้ประกอบกำรรูปแบบและกำรค้ำ 50 รำย อยู่ระหว่ำง
กำรดำเนินงำน
2.3) จัดสรรงบประมำณ 16.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 30.29
ของงบประมำณที่จัดสรร
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3) กรมประมง
3.1) อบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 14,001 รำย
คิดเป็นร้อยละ 87.51 ของเป้ำหมำย 16,000 รำย และจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนสำหรับเจ้ำหน้ำที่ 430 เล่ม
ครบตำมเป้ำหมำย
3.2) จัดสรรงบประมำณ 16.96 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 7.89 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 46.55
ของงบประมำณที่จัดสรร
4) กรมปศุสัตว์
4.1) พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 3,873 รำย หรือร้อยละ 38.73 ของเป้ำหมำย
10,000 รำย และพัฒนำเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุกำรเกษตรแล้ว 1,104 รำย
คิดเป็นร้อยละ 36.80 ของเป้ำหมำย 3,000 รำย
4.2) จัดสรรงบประมำณ 14.92 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.27 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.31
ของงบประมำณที่จัดสรร
5) กรมวิชาการเกษตร
5.1) จัดเตรียมหลักสูตร และคัดเลือกเกษตรกรอบรมควำมรู้เฉพำะด้ำนเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สินค้ำเกษตร และกำรใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดกำรใช้สำรเคมีในผัก 900 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
5.2) จัดสรรงบประมำณ 1.30 ล้ำนบำท
6) กรมชลประทาน
6.1) พัฒนำเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) 1,106 กลุ่ม
อยู่ระหว่ำงรวบรวมผลกำรดำเนินกำร
6.2) จัดสรรงบประมำณ 8.67 ล้ำนบำท
7) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
7.1) พัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิ รูปที่ดิน 864 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.28 ของเป้ำหมำย
5,000 รำย
7.2) จัดสรรงบประมำณ 37.94 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.69 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.73
ของงบประมำณที่จัดสรร
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
8.1) คัดเลือกเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์ 5,320 รำย เพื่อพัฒนำสู่ Smart Farmer อยู่ระหว่ำง
กำรคัดเลือกเป้ำหมำย
8.2) จัดสรรงบประมำณ 3.43 ล้ำนบำท
9) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
9.1) คัดสรรเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำคุณภำพในแต่ละท้องถิ่นมำจำหน่ำยสินค้ำในตลำด อ.ต.ก.
234 รำย คิดเป็นร้อยละ 29.25 ของเป้ำหมำย 800 รำย
9.2) จัดสรรงบประมำณ 16.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.73
ของงบประมำณที่จัดสรร
10) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
10.1) อบรมให้ควำมรู้เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer 137 รำย คิดเป็นร้อยละ 39.14
ของเป้ำหมำย 350 รำย)
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10.2) จัดสรรงบประมำณ 2.55 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.32
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.4.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์กำรสะพำนปลำ ดำเนินงำน
โครงกำร เพื่อให้ ผ ลผลิ ตสิ น ค้ำเกษตรเป้ำหมำย 5 ชนิด ได้แก่ ข้ำว พืช ผั ก ไก่ สุ กร และกุ้ง ที่ผลิ ตได้
มีคุณภำพมำตรฐำน ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ (Good Agricultural Practice : GAP) ระยะเวลำ
ดำเนินงำนโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2561
ผลการดาเนินงาน
1) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
1.1) จัดทำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับ เป้ำหมำย 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงจัดทำ
มำตรกำรบังคับ
1.2) พัฒนำกำรผลิตสู่มำตรฐำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
(1) พัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำเกษตรสำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
บนระบบคลำวด์ รวมทั้งขยำยผลกำรดำเนินงำนของระบบสู่ผู้ประกอบกำรรำยอื่น ๆ ดำเนินกำรแล้ว 153 รำย
คิดเป็นร้อยละ 21.86 ของเป้ำหมำย 700 รำย
(2) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตตำมมำตรฐำนและรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในสินค้ำ Q ดำเนินกำรแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้ำหมำย 8 ครั้ง และจัดทำหลักสูตร
ด้ำนกำรมำตรฐำน และพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้แก่บุคคลำกร 1 ครั้ง หรือร้อยละ 10.00 ของเป้ำหมำย
10 ครั้ง
(3) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรใช้วัตถุดิบคุณภำพ เป้ำหมำย 76 จังหวัด อยู่ระหว่ำง
โอนงบประมำณให้แต่ละจังหวัด ส่วนกำรสร้ำงระบบอำหำรศึกษำ เป้ำหมำย 2 กิจกรรม โดยจะเริ่มจัดอบรม
ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น
1.3) พัฒ นำอำหำรฮำลำลภำยใต้ยุทธศำสตร์ประเทศ 1 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 25.00
ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
1.4) จัดสรรงบประมำณ 70.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14.22 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 20.15 ของงบประมำณที่จัดสรร
2) กรมการข้าว
2.1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้ำว GMP
(1) คัดเลือกโรงสีที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับกำรส่งเสริม GMP เป้ำหมำย
20 โรงสี อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และวำงแผนกำรดำเนินงำน ส่วนกำรรับรองตำม
มำตรฐำนปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้ำว GMP 20 โรงสี และกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อจัดทำระบบมำตรฐำน GMP
20 โรงสี อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน
(2) โดยประชำสัมพันธ์โรงสีข้ำวที่ได้รับกำรรับรอง GMP และข้ำวสำร Q ดำเนินกำรแล้ว
5 โรงสี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 20 โรงสี
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2.2) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวให้ได้มำตรฐำน GAP โดยกำรจ้ำงตรวจประเมิน
ระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้ ) แบบรำยเดี่ยว
เป้ำหมำย 30,294 แปลง อยู่ระหว่ำงกำรกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน และวำงแผนกำรดำเนินงำน และ
แบบกลุ่ม เป้ำหมำย 501 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนเข้ำตรวจประเมิน
2.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวให้ได้มำตรฐำน (GAP-Seed) 1,000 ต่อแห่ง
อยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำโครงกำร แบบกลุ่มเป้ำหมำย 140 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนตรวจสอบ
และรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์
2.4) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรผลิตข้ำวตำมระบบ GMP/HACCP โรงสีข้ำว
เป้ำหมำย 20 โรงสี และมำตรฐำน Q เป้ำหมำย 20 โรงสี อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนตรวจสอบและรับรอง
2.5) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะ ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำวแบบกลุ่ม
เป้ำหมำย 95 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงกำรจัดจ้ำงผู้ตรวจประเมินภำยนอก (Outsource)
2.6) พัฒนำระบบกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ข้ำว
จัดสัมมนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนข้ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่
กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป้ำหมำย 200 รำย จะเริ่มดำเนินกำรในเดือน ม.ค - มี.ค. 2561
ส่วนหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภำยในสำหรับกำรรับรองแบบกลุ่มตำมมำตรฐำน GAP
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป้ำหมำย 330 รำย จะเริ่มดำเนินกำรในเดือน
ม.ค - มี.ค. 2561
2.7) จัดสรรงบประมำณ 12.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.86 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.41
ของงบประมำณที่จัดสรร
3) กรมประมง
3.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง
ตรวจประเมินมำตรฐำนและสุขอนำมัยฟำร์ม 7,007 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 21.82
ของเป้ำหมำย 32,111 ฟำร์ม และสถำนประกอบกำร 164 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.88 ของเป้ำหมำย
433 แห่ง ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 28,642 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 28.64
ของเป้ำหมำย 100,000 ตัวอย่ำง
3.2) เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมและเชื้อดื้อยำ
เฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ 7,924 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของเป้ำหมำย
30,255 ตัวอย่ำง และสัตว์น้ำส่งออก 15,748 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 45.43 ของเป้ำหมำย 34,667
ตัวอย่ำง ส่วนฟำร์มปลอดโรค เฝ้ำระวังเชื้อที่อยู่ในกุ้งขำวแวนนำไม (Vannamei) เพื่อให้เป็นฟำร์มปลอดโรค
3,162 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 31.37 ของเป้ำหมำย 10,080 ตัวอย่ำง
3.3) จัดสรรงบประมำณ 292.67 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 52.76 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 18.03 ของงบประมำณที่จัดสรร
4) กรมปศุสัตว์
4.1) บริกำรพัฒนำและตรวจประเมินมำตรฐำน สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ 22,352 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของเป้ำหมำย 43,350 แห่ง
4.2) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด 83,955 ตัวอย่ำง
คิดเป็นร้อยละ 25.22 ของเป้ำหมำย 332,880 ตัวอย่ำง
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4.3) จัดสรรงบประมำณ 528.91 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 121.34 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 22.94 ของงบประมำณที่จัดสรร
5) กรมวิชาการเกษตร
5.1) ตรวจสอบเพื่อรับรองมำตรฐำนตำมระบบจัดกำรคุณภำพแหล่งผลิต GAP พืช (ผัก/ผลไม้)
8,233 ฟำร์ม คิดเป็น ร้ อยละ 7.47 ของเป้ำหมำย 110,150 ฟำร์ม และโรงงำนคัดบรรจุ แปรรูป
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรตำมระบบ GMP 110 โรงงำน คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของเป้ำหมำย 850 โรงงำน
5.2) พัฒนำห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิตตำมมำตรฐำนสำกล
โดยกำรรักษำสภำพ/ขอบข่ำยกำรรับรอง/เตรียมควำมพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC:
17025 จำนวน 38 ห้องปฏิบัติกำร ครบตำมเป้ำหมำย
5.3) จัดสรรงบประมำณ 129.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 34.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 26.27 ของงบประมำณที่จัดสรร
6) กรมส่งเสริมการเกษตร
6.1) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในกำรเป็นวิทยำกร 503 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.60 ของเป้ำหมำย
500 รำย
6.2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อำสำ 229 รำย คิดเป็นร้อยละ 25.96 ของเป้ำหมำย
882 รำย และระบบ GAP พืช 4,575 รำย คิดเป็นร้อยละ 30.50 ของเป้ำหมำย 15,000 รำย
6.3) ติดตำมให้คำปรึกษำ และประเมินแปลงเบื้องต้นตำมระบบ GAP พืช 85 รำย
คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของเป้ำหมำย 15,000 รำย
6.4) สนับสนุนกำรพัฒนำผลิตผลสินค้ำ GAP ขั้นต้น 828 รำย คิดเป็นร้อยละ 5.52
ของเป้ำหมำย 15,000 รำย
6.5) ประชุมคณะกรรมกำรควำมร่วมมือกำรรับรองแหล่งผลิตสินค้ำ GAP 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 2 ครั้ง และคณะอนุกรรมกำรควำมร่วมมือกำรรับรองแหล่งผลิต 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของเป้ำหมำย 18 ครั้ง
6.6) กำรจัดเชื่อมโยงกำรผลิต กำรตลำดสินค้ำเกษตร GAP สินค้ำ GAP และติดตำมผล
กำรดำเนินงำน และกำรประเมินสถำนกำรณ์และจัดทำเนียบผู้ผลิตสินค้ำเกษตรมำตรฐำน GAP โดยจะเริ่ม
ดำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำสที่ 2 - 3
6.7) จัดสรรงบประมำณ 135.43 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 11.19 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 8.26 ของงบประมำณที่จัดสรร
7) องค์การสะพานปลา
7.1) ก่อสร้ำงโรงบรรจุและดองสัตว์น้ำพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
ท่ำเทียบเรือประมงชุมพร และโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่ำท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต
อยู่ระหว่ำงปรับปรุงแบบก่อสร้ำงให้สอดคล้องกับกำรปรับลดงบประมำณในภำพรวม และอยู่ในระหว่ำง
กำหนดรำคำกลำงโครงกำรฯ ของคณะกรรมกำร
7.2) ก่อสร้ำง และปรับปรุงท่ำเทียบเรือ และตลำดประมงอ่ำงศิลำ จังหวัดชลบุรี ยังไม่เริ่ม
ดำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงจัดทำสัญญำของผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ
7.3) ปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมงระนอง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรปรับปรุง
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7.4) จัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบขนถ่ำยสัตว์น้ำ สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง
อยู่ระหว่ำงประกำศประกวดรำคำ
7.5) จัดสรรงบประมำณ 107.63 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยังมีงบผูกพันปี 2560 จำนวน
53.53 ล้ำนบำท และงบกลำงปี 2560 จำนวน 187.92 ล้ำนบำท
2.4.6 โครงการตลาดเกษตรกร
1) โครงการตลาดเกษตรกร
กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เป็นหน่ว ยงำนหลั ก มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อส่ ง เสริ มให้ เกษตรกร
จำหน่ำยผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพปลอดภัยที่ผ่ำนกำรรับรองโดยระบบคุณภำพมำตรฐำนต่ำง ๆ
เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ำยเอง เปิดโอกำสและขยำยตลำดของผลผลิตที่เป็น
ลักษณะของท้องถิ่น และให้ภำคเอกชนในจังหวัดมีโอกำสให้ควำมร่วมมือในลักษณะ Corporate Social
Responsibility (CSR) โดยมีเป้ำหมำย 77 จังหวัด ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ผลการดาเนินงาน
1.1) พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย
3 ครั้ง โดยจัดหลักสูตรกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแนวคิดกำรพัฒนำตลำดเกษตรกรเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด์
4.0 และหลักสูตรกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้จัดกำรตลำดมืออำชีพเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด์ 4.0
1.2) พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเกษตรกร เป้ำหมำย 1,155 รำย อยู่ระหว่ำงกำรชี้แจง
โครงกำรในระดับพื้นที่และวิเครำะห์หลักสู ตร และพัฒนำตลำดเกษตรกร เป้ำหมำย 77 แห่ง อยู่ระหว่ำง
กำรชี้แจงโครงกำรในระดับพื้นที่และวิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำตลำดเกษตรกร
1.3) สร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกร เป้ำหมำย 44 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรชี้แจง
โครงกำรในระดั บ พื้ น ที่ แ ละวิ เ ครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยทำงกำรตลำดและประสำนงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.4) ประชำสัมพันธ์ตลำดเกษตรกร เป้ำหมำย 1 ครั้ง มีแผนกำรดำเนินงำนอยู่ในไตรมำส 3
เดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม 2561 โดยงบประมำณจะโอนมำในไตรมำส 3
1.5) จัดสรรงบประมำณ 10.93 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.51 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.62
ของงบประมำณที่จัดสรร
2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่
นิคมสหกรณ์
กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ เป็ นหน่ ว ยงำนหลั ก มีวั ตถุป ระสงค์ เ พื่อ ให้ ส หกรณ์จัด ตั้งตลำด
เกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนอื่น ๆ ร่วมกับเกษตรกร
ที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ ให้สหกรณ์สำมำรถบริหำรกำรดำเนินกิจกรรมในกำรจัดหำสินค้ำมำจำหน่ำย
ผ่ ำ นตลำดเกษตรกรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ ส มำชิ ก ในสหกรณ์ ทั้ ง กลุ่ ม เกษตรกร
กลุ่ มอำชีพได้รู้ ค วำมต้ องกำรของตลำดเพื่ อนำไปใช้ ในกำรพัฒ นำสิ น ค้ำและบริ กำรให้ ได้ คุณภำพและ
มำตรฐำน มีเป้ำหมำย 8 จังหวัด (10 สหกรณ์) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน
2.1) คั ด เลื อ กสหกรณ์ เ ป้ำ หมำยในกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพเกษตรกรสมำชิ ก 10 แห่ ง
ครบตำมเป้ำหมำย
2.2) จัดอบรมพัฒนำศักยภำพเกษตรกรสมำชิก ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด 90 รำย
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 450 รำย โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ 90 รำย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 450 รำย
2.3) จัดสรรงบประมำณ 2.67 ล้ำนบำท
3) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตร
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถำบันเกษตรทำหน้ำที่กำรตลำด
ของชุมชน สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์ และประมง สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทำงเลือก
กำรจำหน่ำยผลผลิตกำรเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ของสมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยมีเป้ำหมำย
6 จังหวัด (6 สหกรณ์) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
3.1) คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยในกำรสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง เพื่อขยำยพื้นที่
ตลำดเกษตรกรของสหกรณ์ 6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จำกัด
สหกรณ์ก ำรเกษตรบ้ำ นลำด จ ำกัด สหกรณ์ก ำรเกษตรประมงแม่ก ลอง จำกัด สหกรณ์ก ำรเกษตร
เมืองสุรำษฎร์ จำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรประตูป่ำ จำกัด โดยสนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง ได้แก่
อำคำรเอนกประสงค์ อำคำรรวบรวมผลผลิต เครื่องชั่ง ลำนตำก และไซโล ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ำยเงินสมทบ
ร้อยละ 30.00 ของมูล ค่ำสิ่ งก่อสร้ ำงหรือมูล ค่ำอุปกรณ์ที่จัดซื้อ แล้ ว 4 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 66.67
ของเป้ำหมำย 6 แห่ง
3.2) เกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรมีสถำนที่จำหน่ำยสินค้ำเกษตร เป้ำหมำย 6,000
รำย อยู่ระหว่ำงจัดเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
3.3) จัดสรรงบประมำณ 41.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 31.19 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 75.82 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.4.7 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มี วัตถุประสงค์ เพื่อใช้วิธีกำรสหกรณ์ในกำรแก้ไข
ปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตผลกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภำพด้ำนรำคำและ
เพิ่มมูลค่ำแก่สินค้ำเกษตรในกำรพัฒนำสหกรณ์ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุน อุปกรณ์
กำรตลำด โครงสร้ำงพื้นฐำน และศักยภำพเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรรองรับ
กำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน มีเป้ำหมำยดำเนินกำรในพื้นที่ 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ได้แก่ เขตพัฒนำฯ แม่สอด จังหวัดตำก เขตพัฒนำฯ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตพั ฒนำฯ 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
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ผลการดาเนินงาน
1) จัดทำคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ ตำมเป้ำหมำย
2) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.1) บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำน
และแผนกำรบริ หำรจั ดผลผลิ ตกำรเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ระหว่ำงประสำนหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และสหกรณ์เพื่อร่วมบูรณำกำรดำเนินงำน
2.2) กิจกรรมกำรปฏิบัติงำน กำกับ ดูแล และแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในกำรดำเนินตำมโครงกำรฯ
พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำ รวมทั้งกำรติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรฯ และประเมินผลกำรปฎิบัติงำน
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกรอแผนปฎิบัติงำนและแผนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.3) ก่อสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนด้ำนกำรตลำด โดยกำรก่อสร้ำงลำนตำกผลผลิต โกดังเก็บผลผลิต
โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง และโรงลดควำมชื้น ซึ่งในปี 2561 จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรพบพระ จำกัด
และสหกรณ์กำรเกษตรแม่ระมำด จำกัด อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตก่อสร้ำง เนื่องจำกอยู่ในเขตพื้นที่ห้ำมก่อสร้ำง
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย วันที่ 9 มีนำคม 2560
3) จัดสรรงบประมำณ 21.05 ล้ำนบำท (แบ่งเป็นงบดำเนินงำน 0.52 ล้ำนบำท และงบอุดหนุน
(อุปกรณ์สิ่งก่อสร้ำง) 20.52 ล้ำนบำท)
2.4.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุป กรณ์การตลาดเพื่อลด
ต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 2562
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนในพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรให้
สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
เพื่อใช้ในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและอำนวยควำมสะดวก
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสถำบันเกษตรกร โดยมีเป้ำหมำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน
ได้รับกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง ระยะเวลำโครงกำร
ตั้งแต่ปี 2559 – 2560
1) ผลการดาเนินงาน
1.1) ปี 2561 มีแผนคัดเลือกสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 110 แห่ง เป็นสหกรณ์ที่สำมำรถ
ปลูกข้ำว 100 แห่ง และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 แห่ง
1.2) ผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะนำร่อง (ปี 2559) มีสหกรณ์
เข้ำร่วมโครงกำร 19 แห่ง สำมำรถให้บริกำรในพื้นที่ปลูกข้ำว 4,624 ไร่ และสร้ำงข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ได้
3,005 ตัน ส่วนระยะขยำยผลปี 2560 มีสหกรณ์ที่สมำชิกปลูกข้ำวเข้ำร่วมโครงกำร 6 แห่ง ไม่ได้รับ
กำรอนุมัติสินเชื่อเพื่อจัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้ำวพร้อมอุปกรณ์จำก ธ.ก.ส. 55.806 ล้ำนบำท
2) ผลการติดตาม
จำกกำรติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ เป็นสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกข้ำวในระยะนำร่อง
จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำ จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์กำรเกษตรเมืองชัยนำท
จังหวัดชัยนำท และสหกรณ์กำรเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 25 - 27 ธันวำคม 2560
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โดยสั ม ภำณ์ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ส หกรณ์ จั ง หวั ด ผู้ จั ด กำรสหกรณ์ และสมำชิ ก สหกรณ์ ก ำรเกษตรที่ ใ ช้ บ ริ ก ำร
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรจำกโครงกำรฯ มีรำยละเอียด ดังนี้
2.1) กำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตรทั้ง 3 แห่ง ได้รับกำรสนับสนุน
จำกภำครัฐในกำรจัดหำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยภำครัฐสนับสนุน เงินทุน ร้อยละ 90.00 และ
สหกรณ์สมทบเพิ่มอีก ร้อยละ 10.00 ซึ่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่ได้รับกำรสนับสนุนต่อสหกรณ์ ได้แก่
รถเกี่ยวนวดข้ำว จำนวน 2 คัน และรถเทลเลอร์ จำนวน 1 คัน โดยเป็นกำรจัดหำตำมควำมต้องกำรของสหกรณ์
คิดเป็นมูลค่ำที่ได้รับกำรสนับสนุนรวม จำนวน 21.94 ล้ำนบำท
2.2) กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกข้ำว ทั้ง 3 แห่ง
ให้บ ริกำรด้ว ยระบบกำรจองคิว โดยให้บริกำรสมำชิกของสหกรณ์ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งในปี 2560
ให้บริกำรสมำชิกได้ฤดูกำลผลิตละประมำณ 147 รำยต่อสหกรณ์ หรือร้อยละ 12.73 ของจำนวนสมำชิก
สหกรณ์ที่ปลูกข้ำวทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ให้บริกำรเกี่ยวนวดข้ำว 1,339.17 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 9.11 ไร่ต่อรำย
2.3) ค่ำบริกำรของสหกรณ์ มีกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำวแก่สมำชิกในอัตรำ
400 บำทต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่ำค่ำบริกำรของภำคเอกชนที่คิดอยู่ประมำณ 500 - 600 บำทต่อไร่ ทั้งนี้ มีเพียง
สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำแห่งเดียว ที่มีกำรให้บริกำรมำก่อนเข้ำร่วมโครงกำร โดยคิดค่ำบริกำรอยู่ที่
450 บำทต่อไร่
2.4) รำยได้จำกกำรให้ บริ กำร พบว่ำ สหกรณ์ มีรำยได้จำกกำรให้ บริกำรรถเกี่ ยวนวดข้ำว
ต่อฤดูกำลผลิตประมำณ 509,168.37 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร 270,023.64 บำท
2.5) กำรรับทรำบข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรในภำพรวม สมำชิกสหกรณ์ได้รับข่ำวสำรโครงกำร
จำกกำรที่ตนเองเป็นสมำชิก และผ่ำนกำรประชุมประจำปีของสหกรณ์
2.6) พฤติกรรมกำรใช้บริกำรภำยหลังมีโครงกำร สมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตรทั้ง 3 แห่ง
มีแนวโน้มใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำเอกชน
คุณภำพในกำรให้บริกำรดี สำมำรถลดปัญหำกำรปนพันธุ์ข้ำวจำกรถเกี่ยว และขั้นตอนกำรขอใช้บริกำร
มีควำมสะดวก อย่ ำงไรก็ตำม ยั งมี สมำชิกบำงรำยยั งคงเลื อกใช้บริกำรจำกผู้ ประกอบกำรเอกชนรำยอื่น ๆ
เนื่องจำกสหกรณ์มีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก
2.7) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ
(1) รถเกี่ยวนวดข้ำวยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก โดยเฉพำะ
ในช่ว งระยะเวลำเก็บ เกี่ย ว ทำให้ส มำชิก สหกรณ์ ต้อ งรอคิว ในกำรรับ บริก ำรนำน สมำชิก เกษตรกร
บำงรำยจำเป็นต้องไปใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชนในพื้นที่ แทน ดังนั้น สหกรณ์ควรประสำนกับ
ผู้ประกอบกำรเอกชนในกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรสมำชิก สำหรับสหกรณ์มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ควรสนับสนุนให้ลงทุนขยำยกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรเพิ่มเติม
(2) กำรบำรุงรักษำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรมีรำคำค่อนข้ำงสูง สหกรณ์มีควำมเห็นว่ำ
ในระยะต่อไปจำเป็น ต้องมีกำรเพิ่มอัตรำค่ำบริกำร เพื่อนำไปใช้ในกำรซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลฯ แต่ยังคง
ต้องมีอัตรำค่ำบริกำรต่ำกว่ำผู้ประกอบกำรอื่นอย่ำงน้อย 50 - 100 บำทต่อไร่
2.4.9 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่ อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561
กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำและที่ดิน
ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรที่ดี
ประกอบด้วย คูส่งน้ำ คูระบำยน้ำ ทำงลำเลียงปัจจัยกำรผลิต - ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด)
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และเพื่อยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเป้ำหมำยงำนจัดรูปที่ดิน จำนวน 6 โครงกำร
(ก่อสร้ำงใหม่ 3 โครงกำร และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 3 โครงกำร) งำนจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 66 โครงกำร
(ก่อสร้ำงใหม่ 55 โครงกำร และปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 11 โครงกำร) ระยะเวลำโครงกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
1) งานจัดรูปที่ดิน (ก่อสร้างใหม่) 3 โครงการ
1.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพื้นที่เพื่อวำงโครงกำรสำรวจ วำงโครงกำรและกำหนด
แผนกำรดำเนินกำร จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดทำบันทึกยินยอม และออกแบบ 3 แห่ง
โดยกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 8.86 ของกระบวนงำน
1.2) ออกประกำศกำหนดท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน เป้ำหมำย 3 แห่ง
และกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป้ำหมำย 3 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.3) จัดสรรงบประมำณ 43.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.45 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.70
ของงบประมำณที่จัดสรร
2) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 3 โครงการ
2.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพื้ นที่ เพื่ อวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด
แผนกำรดำเนินกำร สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ และดำเนินกำรออกแบบ 3 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย
โดยกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 2.55 ของกระบวนงำน
2.2) จัดสรรงบประมำณ 19.46 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.00
ของงบประมำณที่จัดสรร
3) งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่) 55 โครงการ
3.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพื้ นที่ เพื่ อวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด
แผนกำรดำเนินกำร จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดทำบันทึกยินยอม สำรวจข้อมูลเพื่อใช้
ในกำรออกแบบ และดำเนินกำรออกแบบ 55 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย โดยกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำ
ร้อยละ 2.03 ของกระบวนงำน
3.2) ออกประกำศกำหนดท้องที่ที่จะสำรวจเป็ นเขตโครงกำรจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
เป้ำหมำย 55 แห่ง และกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป้ำหมำย 55 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3.3) จัดสรรงบประมำณ 751.54 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 38.49 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 5.12 ของงบประมำณที่จัดสรร
4) งานปรับปรุงจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม 11 โครงการ
4.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพื้ นที่ เพื่ อวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด
แผนกำรดำเนินกำร สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ และดำเนินกำรออกแบบ 11 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย
โดยกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 1.47 ของกระบวนงำน
4.2) จัดสรรงบประมำณ 168.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.41
ของงบประมำณที่จัดสรร
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2.4.10 โครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในพื้นที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทำปัญหำภัยแล้ง โดยกำรขุดสระน้ำ
ในไร่นำ รวมทั้งเพิ่มผลผลิตและรำยได้แก่เกษตรกร มีเป้ำหมำยขุดสระน้ำในไร่นำ ขนำด 1,260 ลบ.ม.
จำนวน 45,000 บ่อ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
1) ก่อสร้ำงแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน ขนำด 1,260 ลบ.ม. ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
3,153 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 7.01 ของเป้ำหมำย 45,000 บ่อ
2) จัดสรรงบประมำณ 804.60 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 36.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.49
ของงบประมำณทีจ่ ัดสรร
*********************************

ภาคผนวก

งานตามนโยบายสาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. เพือ่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจาหน่าย โดยมีตลาดรองรับทีแ่ น่นอน
2. เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิม่ ขึ้น รวมทัง้ ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ
แปลงใหญ่ปี 2559 ปีที่ 3 จานวน 597 แปลง แปลงใหญ่ปี 2560 ปีที่ 2 จานวน 1,951 แปลง และ แปลงใหญ่ปี 2561 ปีที่ 1 จานวน 1,838 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 3,643.91 ล้านบาท (แปลงปี 2559 ปีที่ 3 จานวน 2,085.42 ล้านบาท แปลงปี 2560 ปีที่ 2 จานวน 1,114.13 ล้านบาท
แปลงปี 2561 ปีที่ 1 จานวน 351.33 ล้านบาท และ งบบริหารจัดการ จานวน 93.03 ล้านบาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. แปลงใหญ่ปี 2559 (597 แปลง) ปีที่ 3
1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)
1) จัดทาแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ
2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพตลาด
การบริหารจัดการกลุ่ม
3) พัฒนาเกษตรกรเป็น smart farmer
1.2 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
- สร้างมูลค้าเพิม่ /แปรรูป

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- อยู่ระหว่างดาเนินการถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกร

แปลง
แปลง

172
172

172
-

100.00
-

แปลง

172

-

-

แปลง

172

-

-
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. แปลงปี 2560 (1,951 แปลง) ปีที่ 2
2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต /
นวัตกรรม)
1) จัดทาแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ
2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพตลาด
การบริหารจัดการกลุ่ม
3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer
และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
2.2 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2) พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP
3. แปลงปี 2561 (แปลงใหม่) ปีที่ 1
3.1 การเตรียมการ
1) รับรองแปลงผ่าน SC (ภายในเดือนธันวาคม 2560)
2) จัดเวทีวิเคราะห์เพือ่ กาหนดเป้าหมายการพัฒนาแผน
รายแปลง
3) จัดทาแผนพัฒนารายแปลง
3.2 การถ่ายทอดความรู้
1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
2) ส่งเสริมการจัดทาแปลงเรียรู้เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แปลง
ราย

742
38,320

742
-

100.00
-

แปลง

742

-

-

แปลง

742

-

-

แปลง

742

-

-

แปลง
แปลง

506
506

506

100.00

แปลง

506

-

-

แปลง

506

-

-

แปลง

506

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer
และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
3.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้า
- สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
3.4 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3.5 การเชื่อมโยงการตลาด
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยง
การตลาด
4. สนับสนุนสินเชือ่ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- จานวนแปลงสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่
5. การบริหารจัดการ
5.1 การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศ
เขตจังหวัด
5.2 พัฒนาเจ้าหน้าที่
5.3 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง
6. งบประมาณเบิกจ่าย

หน่วย
แปลง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
742
-

แปลง

506

-

-

แปลง

506

-

-

แปลง

506

-

-

แปลง

2,000

125

6.25

ครั้ง

6

1

16.67

คน
คน
บาท

350
597
654,043,000

200
58,200,161

57.14
8.90

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- มีแปลงใหญ่ทไี่ ด้รับการอนุมัติแล้ว
125 แปลง วงเงินทีไ่ ด้รับการอนุมัติ
668,485,344 บาท
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2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมการข้าว
1. เพือ่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทาการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกันเพือ่ ให้เกิดการรวมกันผลิตและร่วมกันจาหน่ายโดยมีตลาดรองรับทีแ่ น่นอน
2. เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลต่อหน่วยเพิม่ ขึ้น รวมทัง้ ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ
2,350 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 778,284,200 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

1. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(แปลงต่อเนื่องปี 60 จานวน 1,175 แปลง แปลงใหญ่ปี 61
จานวน 1,175 แปลง)
1.1 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
1) บริหารจัดการชุมชนเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
โดยการทาทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน
ของสมาชิก และขอบเขตแปลง
2) จัดการชุมชนเพือ่ สร้างความเข้มแข็งโดยจัดเวทีชุมชน
3) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นากลุ่มระดับจังหวัด
เพือ่ ติดตามให้คาแนะนาในการบริหารจัดการกลุ่ม
(2 ครั้ง/ปี)
4) จัดประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการดาเนินงาน

แปลง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
2,350
-

คน

46,500

-

-

แปลง
คน

1,856
5,300

-

-

แปลง

494

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานรายแปลง
2. จัดสรรและโอนเงินงบประมาณให้กับ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และกองตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
3. จัดสรรและโอนงบประมาณเบิกจ่าย
แทนกันให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
และ กรมพัฒนาทีด่ ิน
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หน่วย

5) สัมมนาสร้างเครือข่ายนาแปลงใหญ่/สัมมนาสร้าง
เครือข่าย ผ่าน ศขช. / สัมมนาสรุปผลการเพิม่ ศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผ่าน ศขช.
6) พัฒนาทีมผู้จัดการแปลง อบรมองค์ความรู้และวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ
6 หลักสูตร
1.2 การพัฒนาด้านการผลิต
1) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว (20% ของพืน้ ที่)
- สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว
- สุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
- สนับสนุนเครื่องคัดทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
2) กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี (30% ของพืน้ ที่)
- พัฒนาด้านการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพโดยการ
พัฒนาผู้ตรวจและตรวจรับรองการผลิตข้าว GAP
แบบกลุ่ม
3) กลุ่มบริหารศัตรูข้าว
- พัฒนาด้านการผลิตโดยส่งเสริมการบริหารจัดการ
ศัตรูข้าว
4) กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร
- สนับสนุนเครื่องปลูกข้าว

ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
1,230
-

ราย

3,894

-

-

ไร่
แปลง
แปลง
เครื่อง

400,000
719
1,856
118

-

-

ไร่
กลุ่ม

160,000
4,000

-

-

แปลง

1,856

-

-

ชุด

1,175

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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5) ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าว
ตามมาตรฐานGAP ด้าน ICS
- จัดทาแปลงเรียนรู้และสาธิต
1.3 การพัฒนาด้านการตลาด
1) สารวจความต้องการซื้อข้าวแต่ละพืน้ ที่
2) ยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน ให้ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่
3) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพือ่ สร้างข้อตกลงด้านการตลาด
2. งบประมาณเบิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ราย/ราย

150/127

-

-

แปลง

1,856

-

-

จังหวัด
แห่ง

71
50

-

-

ราย
บาท

37,120
778,284,200

5,787,000

0.74
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3. โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาทีด่ ิน
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ของศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ
และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทัง้ การให้บริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพืน้ ที่
2. เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
3. เพือ่ เป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพืน้ ที่
เป้าหมายของโครงการ
1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่ายได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน (ศดปช.) อาเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน (ศจช.) อาเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย์
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 414,264,287 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1.1 พัฒนาศักยภาพของ ศพก.
1) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
1.2 บริหารจัดการเพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1) การประชุมคณะทางาน ศพก. (ส่วนกลาง)
2) การประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ศูนย์

882

-

-

ราย
ราย
ราย

55
8,820
1,764

8,820
1,764

100.00
100.00
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หน่วย

4) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต
5) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
6) การถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ
7) ถอดบทเรียน ศพก. 9 เขต
8) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
ส่วนกลาง
9) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
ระดับจังหวัด
10) การประชุมกับหน่วยงานวิชาการภายนอก
เพือ่ คัดเลือกผลงานวิจัยนาสู่การใช้ประโยชน์
11) การประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพือ่ จัดทาเมนู
ทางเลือกและขยายผลแก่เกษตรกร
1.3 สนับสนุนการให้บริการ
1) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field day)
2) การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร
แก่ ศพก.
1.4 พัฒนาเกษตรกรผู้นา
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นา
1.5 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

ราย
ราย
ราย
เขต
ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
100.00
231
231
100.00
18
18
100.00
20
20
9
100.00
55
55

ราย

7,000

-

ราย

120

120

ราย

30

-

100.00
-

ศูนย์

882

-

-

ศูนย์

882

-

-

ราย
บาท

26,460
250,709,500

26,460
30,010,175

100.00
11.97
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2. กรมการข้าว
2.1 การทาแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว เพือ่ การศึกษาดูงาน/
เรียนรู้การจัดการในแปลงเรียนรู้
2.2 บริการข้อมูลข่าวสาร (จดหมายข่าว/วารสารด้านการเกษตร
2.3 การประชุมศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
ด้านข้าว
2.4 พัฒนาศูนย์เครือข่ายข้าว ฐานเรียนรู/้ องค์ความรู้
(ศขช./ศูนย์เครือข่าย ศพก.)
2.5 ประสานความร่วมมือผู้นาเกษตรกรด้านข้าว
(การนานักเรียน/นักศึกษา ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว)
2.6 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
3. กรมประมง
3.1 พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง ใน ศพก.
3.2 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง
3.3 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day)
3.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 200 ราย ต่อ ศพก.
3.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายใหม่
(1 เครือข่าย ต่อ ศพก.)
3.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายเดิม
(3 เครือข่าย ต่อ ศพก.)

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ศูนย์

450

25

5.56

ศูนย์
ศูนย์

882
450

-

-

ศูนย์

450

350

77.78

ราย

9,000

-

-

บาท

18,385,000

941,000

5.12

ศูนย์
ศูนย์
ครั้ง
ราย
ศูนย์

882
882
882
176,400
882

21
1
1,085
2

2.38
0.11
0.62
0.23

ศูนย์

2,646

3

0.11
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- อยู่ในระหว่างดาเนินการขอนัดหมาย
เพือ่ จัดประชุม

- อยู่ในระหว่างดาเนินการนานักเรียน นักศึกษา
เข้าศึกษาดูงานในพืน้ ที่ รอบที่ 1 จานวน
4,320 ราย
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3.7 สนับสนุนงานตามนโยบาย SC
3.8 บริหารจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายด้านประมง
ให้เป็นเครือข่าย ศพก.
3.9 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
4. กรมปศุสัตว์
4.1 พัฒนาความพร้อมของ ศพก.
4.2 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเจ้าของ ศพก.
4.3 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
4.4 สร้างศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
4.5 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
4.6 สนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่าย
ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
4.7 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
5. กรมวิชาการเกษตร
5.1 การจัดทาแปลงเรียนรู้
5.2 การอบรมให้ความรู้เกษตรกร
5.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
6. กรมหม่อนไหม
6.1 ประชาพิจารณ์/ชี้แจงโครงการ/ประชุมกลุ่มเกษตรกร
6.2 จัดทา/ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม

หน่วย
ครั้ง
ศูนย์

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
3.63
882
32
1.13
882
10

บาท

17,772,300

104,921.16

0.59

ศูนย์
ราย
ราย
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

882
882
8,820
882
882
882

344
281
2,608
235
235
81

39.00
31.86
29.57
26.64
26.64
9.18

บาท

19,857,200

3,149,001

15.86

ไร่
ราย
บาท

1,093
12,605
24,637,807

60
621
6,004,238

5.49
4.93
24.37

ครั้ง
จุด

1
11

1
3

100.00
27.27
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หน่วย

6.3 จัดทาจุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการ
ด้านการเกษตร/บริการข้อมูลข่าวสาร/บริการแก้ไขปัญหา
และรับเรื่องร้องเรียน
6.4 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงไหมเบือ้ งต้น
6.5 ฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่
6.6 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานและจัดงานถ่ายทอด
องค์ความรู้ (Field Day)
6.7 สนับสนุนการดาเนินงานของ ศพก. และ ศพก. เครือข่าย
6.8 ประสานงานและติดตามผลการดาเนินงาน
6.9 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
7. กรมชลประทาน
7.1 ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ในพืน้ ที่ 882 อาเภอ 76 จังหวัด
7.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

จุด

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
33.33
6
2

ราย
ราย

295
140

124
81

42.03
57.86

ครั้ง

3

-

-

ศูนย์
ครั้ง
บาท

110
130
5,996,100

28
247,489

21.54
4.13

ศูนย์

882

-

-

บาท

8,820,000

5,821,200

66.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- รอ กสก. เป็นผู้จัดทาแผน ซึ่งจะเริ่มจัดงาน
ช่วงก.พ. - มิ.ย. 2561 อย่ระหว่าง
การจัดทาป้ายองค์ความรู้
- ติดตามโดยส่วนกลาง/เขต/ศูนย์

- กรมชลประทานได้โอนจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบแล้ว เป็นเงิน
5,821,200 บาท

8. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
8.1 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

67

แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

1) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเรื่องการปฏิบตั ิการ
ฝนหลวง
2) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ
ฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย)
8.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
9. กรมพัฒนาทีด่ ิน
9.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาทีด่ ินประจาศูนย์เรียนรู้
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
9.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
10. สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
10.1 ประสานงาน การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพศูนย์ /แปลง/ฐานเรียนรู้
10.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
11. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
11.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ
11.2 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพือ่ ใช้
เป็นแนวทางการจัดทาข้อมูลต้นทุนอาชีพประจา
ฐานเรียนรู้ (ต้นทุนองค์ความรู้ของศูนย์)
11.3 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจาศูนย์ ทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของศูนย์
11.4 อบรมครูบญ
ั ชีประจาฐานเรียนรู้

แผ่น

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
100.00
88,200
88,200

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- แจกแผ่นพับให้ ศพก. 882 ศูนย์ ศูนย์ละ
100 แผ่น งบประมาณ 500,000 บาท

ราย

500

207

41.40

บาท

500,000

500,000

100.00

ศูนย์

882

17

1.93

บาท

9,613,800

144,610

1.50

ศูนย์

140

22

15.71

บาท

7,475,000

3,500,000

46.82

- โอนเงินให้จังหวัดแล้ว 3,500,000 บาท

ศูนย์
ศูนย์

882
882

691
773

78.34
87.64

ศูนย์

882

790

89.57

- เนือ่ งจากประสบอุทกภัยในหลายพืน้ ที่
- ทาให้การดาเนินกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้
ขาดความคล่องตัว ส่งผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานซึ่งไม่เป็นไปตามแผนในภาพรวม
- หน่วยงานหลักระดับจังหวัดมีเป้าหมาย
ศูนย์เรียนรู้ฯทีไ่ ม่ชัดเจน เช่น มีการเปลี่ยนแปลง

ราย

882

876

99.32
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

11.5 วางแผนกาหนดตารางการให้บริการของศูนย์ และตาราง
การเข้าปฏิบตั ิงานประจาเดือนของครูบญ
ั ชี
11.6 จัดให้มีครูบญ
ั ชีประจาศูนย์เพือ่ ให้บริการความรู้ด้าน
การจัดทาบัญชีแก่เกษตรกร ตามตารางการให้
บริการของศูนย์
11.7 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
12. กรมส่งเสริมสหกรณ์
12.1 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์
การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์
12.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร
12.3 บริการข้อมูลข่าวสาร (สื่อเรียนรู้ด้านการสหกรณ์)
12.4 พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ให้มีความพร้อม
เป็นศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ของ ศพก.
1) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การจัดทาเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้
การสหกรณ์ยุคดิจิทลั "
2) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ"
ระหว่างสหกรณ์ และ ศพก.ในระดับจังหวัด
3) ถอดบทเรียนความเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
และ ศพก.
12.5 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

ศูนย์

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
79.93
882
705

ศูนย์

882

705

79.93

บาท

31,000,000

6,816,176.40

21.99

ศูนย์

882

-

-

ศูนย์
ศูนย์

353
882

-

-

สหกรณ์

288

288

100.00

ครั้ง

20

-

-

สหกรณ์

288

-

-

บาท

9,267,100

1,087,207

11.73

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- ศูนย์เรียนรู้ฯ ทีใ่ ช้ในการอบรม ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีประจาศูนย์เรียนรู้ทใี่ ห้บริการ
ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีแก่เกษตรกร

- การดาเนินงานในระดับพืน้ ทีอ่ ยู่ระหว่าง
ประสานงานหน่วยงานทีร่ ่วมบูรณาการและ
วางแผนดาเนินงาน
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แผนปฏิบตั ิงาน
13. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
13.1 บริการข้อมูลข่าวสาร (จดหมายข่าว/
วารสารด้านการเกษตร)
13.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง

58

4

6.90

บาท

10,230,480

866,380

8.47

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดนิ ทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาทีด่ ิน สานักงานการปฎิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพือ่ แก้ไขปัญหาการไร้ทดี่ ินทากินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ
พืน้ ทีไ่ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ (คทช.)
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2559
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 272,953,355 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.3 จัดประชุมคณะทางาน/ผู้ปฏิบตั ิงานภายใต้ คทช. จังหวัด
1.4 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่
1.5 ขับเคลื่อนแผนปฎิบตั ิงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.6 ส่งเสริมให้มีการจัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1.7 ติดตามรายงานผลการดาเนินงานในพืน้ ที่
1.8 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

แห่ง
ราย
แห่ง
ราย
แห่ง
แห่ง
แห่ง
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
19
1,710
19
1,710
81
19
81
1,855,900

19
19
173,545

100.00
23.46
9.35

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ประชุม 1 ครั้ง จากเป้าหมาย 4 ครั้ง
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. กรมประมง
2.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.3 จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2.4 บริหารจัดการแหล่งน้า
2.5 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
3. กรมปศุสัตว์
3.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
3.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
4. กรมวิชาการเกษตร
4.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
4.2 แปลงต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
4.3 สนับสนุนพืชพันธุ์ดี
4.4 อบรมให้ความรู้เกษตรกร
4.5 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
5. กรมหม่อนไหม
5.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
5.2 การอบรมเรื่องหม่อนไหม
5.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แห่ง
ราย
แห่ง
แห่ง
บาท

4
3,000
15
15
9,192,000

1,442
5
16
5,724

48.07
33.33
106.67
0.06

แห่ง
ราย
บาท

10
6,000
8,037,420

9
-

90.00
-

แห่ง
ไร่
ต้น
ราย
บาท

2
13
1,300
50
249,000

-

-

แห่ง
ราย
บาท

5
445
2,582,490

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ในระหว่างการคัดกรองเกษตรกร

72

แผนปฏิบตั ิงาน
6. กรมชลประทาน
6.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
1) ฝายบ้านพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้า
2) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านควนสินชัย
3) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
6.2 งบประมาณเบิกจ่าย
7. กรมพัฒนาทีด่ ิน
7.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
7.2 การพัฒนาพืน้ ทีด่ ิน
1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พชื ปุย๋ สด
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุย๋ สดปรับปรุงบารุงดิน
3) จัดหาปูนเพือ่ การเกษตร (โดโลไมท์)
4) ปรับปรุงพืน้ ทีด่ ินกรด
5) ผลิตปุย๋ หมักสูตรพระราชทาน
6) ผลิตน้าหมักชีวภาพ
7) วิเคราะห์ดินและแนะนา
8) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ ิน
7.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
บาท

3
1
1
1
218,961,400

-

-

แห่ง

53

-

-

ตัน
ไร่
ตัน
ไร่
ตัน
ลิตร
ราย
ราย
บาท

118
18,055
3,010
6,020
1,055
45,400
2,364
377
13,949,545

10
1,310
400
20
800
1,870,984

8.46
7.26
6.64
1.90
1.76
13.41

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
- อยู่ระหว่างรออนุมัติใช้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
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แผนปฏิบตั ิงาน
8. สานักงานการปฎิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
8.1 พืน้ ทีโ่ ครงการในเขตปฎิรูปทีด่ ิน
8.2 การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร
1) จานวนพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2) จานวนเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
8.3 การพัฒนาพืน้ ทีด่ ิน
1) กิจกรรมปรับพืน้ ที่
2) กิจกรรมปูผังแปลง
8.4 การพัฒนาแหล่งน้าและการพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐาน
1) การก่อสร้างถนน
2) ระบบสาธารณูปโภค
8.5 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
8.6 การอบรมเกษตรกร
8.7 การจัดหาแหล่งเงินทุน
8.8 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
9. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
9.2 การอบรมการจัดทาบัญชี และติดตามผล
9.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แห่ง

27

20

74.07

ไร่
ราย

20,619
2,013

14,271
1,300

69.21
64.58

แปลง
แปลง

5
3

3
-

60.00
-

แห่ง
แห่ง
ราย
ราย
แห่ง
บาท

10
20
1,300
1,300
3
10,925,600

432,700

3.96

แห่ง
ราย
บาท

29
1,293
-

14
612
-

48.28
47.33

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ใช้งบปกติประจาปี
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แผนปฏิบตั ิงาน
10. กรมส่งเสริมการเกษตร
10.1 พืน้ ทีด่ าเนินการ
10.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชทีเ่ หมาะสมกับ
ศักยภาพพืน้ ที่
10.3 ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
10.4 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แห่ง
ราย

32
8,000

22
2,671

68.75
33.39

ราย
บาท

8,000
7,200,000

2,671
2,403,900

33.39
33.39

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ในระหว่างดาเนินการ
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5. โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม
1) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งกระบือ
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ

เพือ่ ลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่ วางโครงสร้างการพัฒนาผลิตกระบือทัง้ ระบบแบบครบวงจร
ดาเนินการในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวไม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ สิ้นจานวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

5,000 ราย (500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทัง้ สิ้น 25,000 ตัว
6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)

งบประมาณของโครงการ
จานวน 1,844,500,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 1,500,000,000 บาท/งบดาเนินงาน 344,500,000 บาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

1. การปรับเปลีย่ นพื้นทีป่ ลูกข้าว
1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ
1.2 พืน้ ทีป่ รับเปลี่ยนการผลิตรวม
1.3 เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. การสนับสนุนสินเชือ่
2.1 เกษตรกรทีไ่ ด้รับสินเชื่อ

จังหวัด
ไร่
กลุ่ม
ราย

55

25

45.45

- ปัจจุบนั มี 25 จังหวัดทีม่ ีการส่งเสริม

25,000
500

7,670
182

30.68
36.40

การเลี้ยงกระบือ
- เกษตรกรลาออกไม่ผ่านการอนุมัติ

5,000

1,534

30.68

กลุ่ม
บาท

500
1,500,000,000

18
168,773,646

3.60
11.25

1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

2.2 ชดเชยดอกเบีย้

บาท

2.3 การชาระเงินกู้

บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
211,500,000
141,000,000
-

กลุ่ม

500

91

18.20

ราย

5,000

915

18.30

4. การส่งเสริมการเลีย้ งกระบือแก่เกษตรกร
4.1 การจัดหากระบือแม่พนั ธุ์
4.2 จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงกระบือ
4.3 จัดทาเครื่องหมายประจาตัวกระบือ (ไมโครชิพ)
4.4 ผสมเทียมกระบือ
4.5 จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า
4.6 จัดทาแปลงหญ้าและระบบน้า
4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 ครั้ง)
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านัน้
4. โครงการฯ เป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกร

3. ถ่ายทอดความรู้
- เกษตรกรทีไ่ ด้รับอบรม

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

ทีจ่ ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ
กลุ่มนิติบคุ คล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงิน

ตัว
ราย
ตัว
ตัว

25,000

1,670

6.68

ราย
ราย

5,000
25,000
25,000
5,000
5,000

334
32

6.68
0.64

ไร่
กลุ่ม
ครั้ง
บาท

25,000
500
4
1,844,500,000

160
169,713,646

0.64
9.20

จาก ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม
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5. โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม
2) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อ
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมปศุสัตว์
เพือ่ ลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนือ้ ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่ วางโครงสร้างการพัฒนาผลิตโคเนือ้ ทัง้ ระบบ
แบบครบวงจร
เป้าหมายของโครงการ
ดาเนินการในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ สิ้นจานวน 120,000 ไร่
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24,000 ราย (2,400 กลุ่ม) เลี้ยงโคเนือ้ รวมทัง้ สิ้น 120,000 ตัว
ระยะเวลาของโครงการ
6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ
จานวน 10,907,400,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 9,000,000,000 บาท/งบดาเนินงาน 1,907,400,000 บาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

1. การปรับเปลีย่ นพื้นทีป่ ลูกข้าว
1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ
1.2 พืน้ ทีป่ รับเปลี่ยนการผลิตรวม
1.3 เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. การสนับสนุนสินเชือ่
2.1 เกษตรกรทีไ่ ด้รับสินเชื่อ

จังหวัด
ไร่
กลุ่ม
ราย
กลุ่ม
บาท

55

38

69.09

- ปัจจุบนั มี 38 จังหวัดทีม่ ีการส่งเสริม

120,000
2,400
24,000

59,030
1,400
11,806

49.19
58.33
49.19

การเลี้ยงโคเนือ้
- เกษตรกรขอลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ

2,400
9,000,000,000

136
1,007,962,215

5.67
11.20

1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

2.2 ชดเชยดอกเบีย้

บาท

2.3 การชาระเงินกู้

บาท

3. ถ่ายทอดความรู้
- เกษตรกรทีไ่ ด้รับการอบรม

กลุ่ม
ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
1,269,000,000
846,000,000
2,400
24,000

735
7,350

30.63
30.63

4.2 จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนือ้
4.3 จัดทาเครื่องหมายประจาตัวโคเนือ้ (ไมโครชิพ)
4.4 ผสมเทียมโคเนือ้
4.5 จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า
4.6 จัดทาแปลงหญ้าและระบบน้า
4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 ครั้ง)
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
4. โครงการเป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
ทีจ่ ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ
กลุ่มนิติบคุ คล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก
ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม

4. การส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อแก่เกษตรกร
4.1 การจัดหาโคเนือ้ แม่พนั ธุ์

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

ตัว
ราย
ตัว
ตัว

120,000

11,080

9.23

ราย
ราย

24,000
120,000
120,000
24,000
24,000

2,216
718

9.23
2.99

ไร่
กลุ่ม
ครั้ง
บาท

120,000
2,400
4
10,907,400,000

3,590
1,015,962,215

2.99
9.31
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5. โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม
3) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งแพะ
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ

เพือ่ ลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพือ่ วางโครงสร้างการพัฒนาผลิตแพะทัง้ ระบบแบบครบวงจร
ดาเนินการในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ สิ้นจานวน 2,500 ไร่
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 ราย (50 กลุ่ม) เลี้ยงแพะรวมทัง้ สิ้น 16,000 ตัว

ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณของโครงการ

5 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงปี 30 กันยายน 2564)
จานวน 149,564,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 116,000,000 บาท/งบดาเนินงาน 33,564,000 บาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

1. การปรับเปลีย่ นพื้นทีก่ ารผลิต
1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ
1.2 พืน้ ทีป่ รับเปลี่ยนการผลิตรวม
1.3 เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. การสนับสนุนสินเชือ่
2.1 เกษตรกรทีไ่ ด้รับสินเชื่อ

จังหวัด
ไร่
กลุ่ม
ราย

55

8

14.55

- ปัจจุบนั มี 8 จังหวัด ทีม่ ีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ

2,500
50
500

740
-

29.60
-

1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
4. โครงการเป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกรทีจ่ ะเลือก

กลุ่ม

50

2

4.00

บาท

116,000,000

9,238,000

7.96

ใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

2.2 ชดเชยดอกเบีย้

บาท

2.3 การชาระเงินกู้

บาท

3. ถ่ายทอดความรู้
- เกษตรกรทีไ่ ด้รับการอบรม
4. การส่งเสริมการเลีย้ งแพะแก่เกษตรกร
4.1 การจัดหาแพะพ่อแม่พนั ธุ์
1) แม่พนั ธุ์
2) พ่อพันธุ์
4.2 จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ
4.3 การดูแลสุขภาพแพะ
4.4 ผสมเทียมแพะ
4.5 จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า

กลุ่ม
กลุ่ม
ราย

50
500

11
110

22.00
22.00

ตัว

16,000

1,580

9.88

ตัว
ตัว
ราย
ราย
ตัว

15,000

1,500
80
50

10.00

ราย

4.6 จัดทาแปลงหญ้าและระบบน้า

ราย
ไร่

4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 ครั้ง)

กลุ่ม
ครั้ง
บาท

5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
14,964,000
9,976,000
11
50
22.00

1,000
500
500
3,000
500
500
2,500
50
4
149,564,000

-

8.00
10.00
-

-

-

14
800

2.80
32.00
6.46

9,658,000

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ
กลุ่มนิติบคุ คล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก
ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม
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5. โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม
4) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทานาหญ้า
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ

เพือ่ ลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นการค้า ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

ดาเนินการในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าว เพือ่ ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน จานวน 500 ราย
(50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ
3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562)
งบประมาณของโครงการ
จานวน 85,780,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 70,000,000 บาท/งบดาเนินงาน 15,780,000 บาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

1. การปรับเปลีย่ นพื้นทีก่ ารผลิต
1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ
1.2 พืน้ ทีป่ รับเปลี่ยนการผลิตรวม
1.3 เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. การสนับสนุนสินเชือ่
2.1 เกษตรกรทีไ่ ด้รับสินเชื่อ

จังหวัด
ไร่
กลุ่ม
ราย

55

2

3.64

2,500
50
500

155
4
31

6.20
8.00
6.20

ราย

500

บาท

70,000,000

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
4. โครงการเป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
ทีจ่ ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ
กลุ่มนิติบคุ คล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงิน
จาก ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม
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แผนปฏิบตั ิงาน
2.2 ชดเชยดอกเบีย้
2.3 การชาระเงินกู้
3. ถ่ายทอดความรู้
- เกษตรกรทีไ่ ด้รับการอบรม
4. การส่งเสริมการทานาหญ้า
4.1 จัดเตรียมดินและปลูกหญ้า
4.2 จัดเตรียมเครื่องหัน่ สับพืชอาหารสัตว์
4.3 จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า
4.4 จัดทาระบบน้า
4.5 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 ครั้ง)
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
บาท
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
4,830,000
3,220,000

กลุ่ม
ราย

50
500

2
22

4.00
4.40

ราย
ไร่

50

-

-

-

-

31
155
-

6.20
6.20
-

-

-

661,400

0.77

ชุด
ราย
ราย
ไร่
กลุ่ม

2,500
500
500
500
2,500
50

ครั้ง
บาท

4
85,780,000

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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6. นโยบายยางธรรมชาติ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ใช้เพือ่ รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจาหน่ายยางออกสู่ตลาด และเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพือ่ รวบรวมรับซื้อ และรอจาหน่ายยางพารา
เมือ่ เห็นว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ
1. ดาเนินการรับซื้อยาง ใช้ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี 3 เดือน (1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
2. ขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 ในปี 2560 - 2561
ช่วงทีข่ ยายระยะเวลาให้ใช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. ปริมาณการรับซื้อยาง
2. ปริมาณยางทีส่ ามารถระบายได้
3. ปริมาณยางคงเหลือ

หน่วย
ตัน
ตัน
ตัน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
212,947
212,947
100.00
175,801
54,870
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- มติ ครม. เมือ่ วันที่ 15 ก.พ. 58 อนุมัติให้
บริหารจัดการสต็อกยางของโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพือ่ รักษา
เสถียรภาพราคายาง ควบคู่ไปกับบริหาร
จัดการสต็อกยางของโครงการมูลภัณฑ์กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายาง
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6. นโยบายยางธรรมชาติ
2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรเพือ่ รวบรวมรับซื้อและจาหน่ายยางพารา
900,000 ตันต่อปี
1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563
2. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
3. กาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 36 เดือน ทัง้ นี้ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร/กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
1.1 จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทีข่ อยื่นกู้
1.๒ จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทีไ่ ด้รับอนุมัติ
1.3 จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กล่มวิสาหกิจชุมชน
ส่งชาระคืนเงินกู้
1.4 ผลการรวบรวม/รับซื้อยางพาราของสถาบันเกษตรกร
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

แห่ง
ล้านบาท
แห่ง
ล้านบาท
แห่ง
ล้านบาท
ตัน
ล้านบาท
ล้านบาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
510
5,055.45
382
6,046.77
368
7,056.18
900,000
10,000

382
368
7,056.18
270
5,984.92
1,293,703.58
55,888.20
7,056.18

74.90
96.34
116.69
73.37
84.82
143.74

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

หมายเหตุ : กยท. ใช้ข้อมูลรายงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้ข้อมูลจาก ธ.ก.ส.
- มีการเบิกจ่ายเงินกู้มากกว่าวงเงินทีอ่ นุมัติ
เนือ่ งจาก ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้เพิม่ เติมให้สถาบัน
เกษตรกรจากวงเงินทีไ่ ด้รับอนุมัติเดิมซึ่งสถาบัน
เกษตรกรได้เบิกจ่ายและชาระคืนเงินกู้ให้
ธ.ก.ส. แล้ว

70.56
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6. นโยบายยางธรรมชาติ
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
ระยะเวลาของโครงการ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพผู้กรีดยางรวม 809,119 ครัวเรือน
1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558
2. ขยายระยะเวลาเพิม่ เติม ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 - 11 กันยายน 2560
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 13,132.50 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. ผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
1.1 เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการ
1.2 เจ้าของสวนยาง
1.3 ผู้กรีดยาง
2. งบประมาณเบิกจ่าย

หน่วย

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ล้านบาท
ราย
ล้านบาท
ล้านบาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
809,143
722,887
722,887
13,132.50

722,887
715,336
6,436.08
678,642
40,944.61
10,530.54

89.34
98.96
93.88
80.19

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- เกษตรกรไม่มาแจ้งเข้าร่วมโครงการและ
แจ้งไม่เข้าร่วมโครงการจานวน 86,256
ครัวเรือน
- โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกรชาวสวนยางสิ้นสุดแล้ว
เมือ่ 11 กันยายน 2560
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6. นโยบายยางธรรมชาติ
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กนั ชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ใช้เพือ่ รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจาหน่ายยางออกสู่ตลาด และเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพือ่ รวบรวมรับซื้อและรอจาหน่ายยางพารา
เมือ่ เห็นว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ
1. ดาเนินการรับซื้อยาง ใช้ระยะเวลา 18 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2559)
2. ขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 ในปี 2560 - 2561
ช่วงทีข่ ยายระยะเวลาให้ใช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. ปริมาณการรับซื้อยาง
2. ปริมาณยางทีส่ ามารถระบายได้
3. ปริมาณยางคงเหลือ

หน่วย
ตัน
ตัน
ตัน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
148,800
148,800
100.00
142,729
49,773
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- มติ ครม. เมือ่ วันที่ 15 ก.พ. 58 อนุมัติให้
บริหารจัดการสต็อกยางของโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพือ่ รักษา
เสถียรภาพราคายาง ควบคู่ไปกับบริหาร
จัดการสต็อกยางของโครงการมูลภัณฑ์กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายาง

87

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดสินค้าการเกษตร สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑. เพือ่ ให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน
๒. เพือ่ ให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมัน่ คงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น รวมทัง้ เพิม่ มูลค่าของผลไม้และขยายการส่งออกให้มากขึ้น
3. เพือ่ ให้มีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดทีท่ กุ ภาคส่วนเข้าถึงได้
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1. สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉลี่ยราคาทีเ่ กษตรกรขายได้จะไม่ต่ากว่าราคาต้นทุนการผลิตส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ ตามราคาทีเ่ กษตรกรขายได้เพิม่ ขึ้น
และเพิม่ ผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่า 7 ชนิด โดยมีกาไรสุทธิเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น จาก 10,000 บาท/ไร่ ในปี 2558
เป็น 13,000 บาท/ไร่ ในปี 2562
2. เพิม่ มูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และพัฒนาผลไม้คุณภาพได้มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ระยะเวลาของยุทธศาตร์
ปี 2558 - 2562
งบประมาณปี 2561
จานวน 25,173,738 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต (กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต)
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ไม้ผล

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ราย

12,000

7,200

60.00

ราย

12,000

7,200

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
45
120
100.00
120

แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

1.3 จัดทาแปลงเรียนรู้
1.4 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการการผลิตไม้ผล
1.5 จัดทาเอกสารวิชาการ

แปลง
คน
เรื่อง

3

-

-

- ในไตรมาสที่ 2 จานวน 2 เรื่อง และไตรมาสที่ 3
จานวน 1 เรื่อง

1.6 สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
องค์กร
1.7 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
ผลไม้ทงั้ ในและนอกฤดูกาล
1.8 ส่งเสริมการใช้ปยุ๋ อินทรีย์

ราย

80

-

-

- ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ครั้ง

1

-

-

จังหวัด

34

-

-

แห่ง

92

28

30.43

จังหวัด
คน

19
325

-

-

2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
2.1 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตลาดรองรับ
รวมทัง้ การจัดระบบการผลิตแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ให้ผลผลิต
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี
2.2 การลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ คุณภาพผลผลิต
2.3 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนไม้ผลทีป่ ระสบความสาเร็จ

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดาเนินการจัดสรรงบประมาณ มีแบบ
ดาเนินการไตรมาส 2
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แผนปฏิบตั ิงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลาด
1. กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
1.1 การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลไม้สดและแปรรูป

1.2 พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ และเชื่อมโยงการผลิต
การตรวจสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐาน
2. กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์
2.1 รณรงค์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ปอ้ งกันแก้ไขปัญหา
ผลไม้ด้อยคุณภาพ
2.2 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ทงั้
ในประเทศและต่างประเทศ
2.3 จัดนิทรรศการเพือ่ ส่งเสริมสร้างความเข้าใจในด้าน
การรับรองของไทยในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
(กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)
1. สารวจข้อมูลพืน้ ฐานสมาชิก ด้านการตลาดและการผลิต
ของสหกรณ์

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ชนิด

5

-

-

แห่ง

1

-

-

จุด

3

-

-

ครั้ง

5

1

20.00

ประเทศ

4

-

-

แห่ง

92

28

30.43

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ดาเนินการในไตรมาส 2 (ผลไม้ 5 ชนิด)
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างประสานงานกับ SCG
เพือ่ จัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ยืดอายุผลไม้สด
- จัดทาแผนปฏิบตั ิงานเพือ่ ลงสารวจพืน้ ทีแ่ ปลงใหญ่
สินค้าสับปะรด ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
จ.ราชบุรี
- ในไตรมาสที่ 2 จานวน 2 จุด
และไตรมาสที่ 3 จานวน 1 จุด
- ในประเทศ 3 ครั้ง ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง
และจะดาเนินการในไตรมาส 2-3 อีก 2 ครั้ง
- ในต่างประเทศ 2 ครั้ง ในไตรมาส 4

91

แผนปฏิบตั ิงาน
2. พัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณการรับซื้อ
รายวันจัดทาฐานข้อมูลแหล่งผลิต และการตลาดผลไม้ไทย

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (กลยุทธ์วิจัยด้านการผลิต)
๑.วิจัยและพัฒนาการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ
และการกระจายการผลิต
๑.1 ศึกษาระยะปลูกทีเ่ หมาะสมของมังคุดเสียบยอดจากกิ่งข้าง
ยอดจากกิ่งข้าง
1.2 การจัดการทรงพุม่ มังคุดต้นใหญ่เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต (อายุมากกว่า 50 ปี)
1.3 ประเมินศักยภาพการผลิตของต้นมังคุดทีผ่ ่านการคัดเลือก
ในภาคใต้ (พันธุ์ดี 1 พันธุ์)
1.4 การควบคุมทรงพุม่ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพมังคุด
1.5 การชักนาให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดการ
เขตกรรม ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต
1.6 การชักนาให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดน้า
และสารควบคุมการเจริญเติบโต
๒. วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทเุ รียน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

จังหวัด

9

-

-

เรื่อง/ร้อยละ

100

25

25.00

เรื่อง/ร้อยละ

100

25

25.00

พันธุ์/ร้อยละ

๑๐๐

๒๕

25.00

เรื่อง/ร้อยละ
เรื่อง/ร้อยละ

100
100

25
-

25.00
-

เรื่อง/ร้อยละ

100

20

20.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ดาเนินการในไตรมาส 2 (จังหวัดพะเยา)
ไตรมาส 3 (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน
ระยอง และจันทบุรี) ไตรมาส 4 (จังหวัด
ศรีสะเกษ นครราชสีมา และนราธิวาส)

- บันทึกการเจิญเติบโตมังคุดเสียบยอด
และต้นมังคุดแม่
- บันทึกการเจริญเติบโตของผลผลิต
การจัดการทรงพุม่
- บันทึกการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ
ผลผลิตและศัตรูพชื
- บันทึกการเจริญเติบโต ความเข้มแสง และ ผลผลิต
- บันทึกการออกดอก การติดผล ปริมาณและ
คุณภาพผลผลิต
- บันทึกการใช้น้า ค่าศักย์ของน้าในใบและ
ในดิน การออกดอก การติดผล และผลผลิต
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แผนปฏิบตั ิงาน
๒. วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทเุ รียน
2.1 สารวจ รวบรวม และศึกษาจาแนกพันธุ์ทเุ รียนทีม่ ีลักษณะ
ดีเด่น (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง )
2.2 สารวจ รวบรวม และศึกษาจาแนกพันธุ์ทเุ รียนทีม่ ี
ลักษณะดีเด่น
2.3 คัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วที่ ๑ ชุดที่ ๑ - 4
2.4 คัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วที่ ๒
2.5 เปรียบเทียบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ในจังหวัดจันทบุรี
ตรัง ชุมพร ยะลา
2.6 ศึกษาและทดสอบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ไหม่ในเชิงพาณิชย์ใน
แหล่งผลิตในแหล่
ทุเรียนที
งผลิส่ าคั
ตทุญเรีภาคตะวั
ยนทีส่ าคันญออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
2.7 การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและเคมีของทุเรียนพันธุ์
แนะนาจัทุนเทบุ
รี ๑นธุ๒์ แนะน
และ าจั
๓ นทีทบุ
อ่ ุณรหภู
องศาเซลเซี
ยสมิ 15
รียนพั
ี ๑มิ ๒๑๕และ
3 ทีอ่ ุณหภู
๓. วิจัยและพัฒนาการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ
ระยะที่ 2
3.1. การจัดทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่าง ๆ แนวตั้งในระยะปลูกชิด
3.2 อิทธิพลของวัสดุหอ่ ผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ของผลผลิตทุเรียนระยะปลูกชิด

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

เรื่อง/ร้อยละ

100

25

25.00

- บันทึกข้อมูลลักษณะประจาพันธุ์ของทุเรียน
ตามระบบของ IPGRI

สายพันธุ์/ร้อยละ

100

25

25.00

- บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและคุณภาพการ
ออกดอก ติดผล ปริมาณและคุณภาพการผลิต

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

๒๕

25.00

- บันทึกลักษณะคุณภาพภายนอกและภายใน
ของผลทุเรียน คุณค่าทางโภชนาการ

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

๒๕

25.00

- บันทึกการเจริญเติบโต ความเข้มแสงปริมาณ
คุณภาพผลผลิต และต้นทุน

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

๑๐

10.00

- ดาเนินการห่อผลทุเรียนในไตรมาสที่ 2
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แผนปฏิบตั ิงาน
3.3 การจัดปุย๋ และน้าเพือ่ เสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน
คุณภาพ
3.๔ การกระตุ้นให้ทเุ รียนสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจาก
เชื้อรา Phytophthora
(Butler)
Butler
ทีเ่ กิดจากเชื้อรา palmivora
Phytophthora
palmivora
(Butler) Butler
๔. วิจัยและพัฒนาพันธุ์เงาะ ระยะที่ ๒
- คัดเลือกเงาะลูกผสมชั่วที่ ๑ (F๑) ผสมกลับ (BC๑)
และลูกผสมสามทาง ปี 2556-57 ทีส่ ามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ก่อนฤดู
๕. วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง ระยะที่ ๒
5.๑ ทดสอบ/คัดเลือกพันธุ์มะม่วงลูกผสมสายพันธุ์ใหม่
เพือ่ ส่งออก (4 พันธุ์)
5.2 ฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะม่วงพันธุ์ไทยพันธุ์
ต่างประเทศและพั
นธุ์ลูกผสม
ต่างประเทศและพั
นธุ์ลูกผสม
5.3 รวบรวม คัดเลือก และจาแนกพันธุ์มะม่วงอกร่อง (3 พันธุ์)
6. วิจัยพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่ ระยะที่ 2
- รวบรวม จาแนก ประเมินคุณค่าและพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่
(แปลงรวบรวมพันธุ์ 2 แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม 1 แปลง)

หน่วย
เรื่อง/ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
๑๐๐
25
25.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- ให้ปยุ๋ ในระบบน้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
บันทึกการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ
ผลผลิต
- บันทึกปริมาณของเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า
ความรุนแรงของโรค

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

๒๕

25.00

แปลง/ร้อยละ

100

25

25.00

- เสียบยอด/ติดตามเงาะลูกผสม กับต้นเงาะ
พันธุ์สีชมพูทใี่ ห้ผลผลิตแล้ว

พันธุ์/ร้อยละ

100

25

25.00

เรื่อง/ ร้อยละ

๑๐๐

๒๕

25.00

พันธุ์/ร้อยละ

100

๒๕

25.00

- บันทึกการเจริญเติบโตของมะม่วง ปริมาณ
และคุณภาพผลผลิต
- สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะม่วงพันธุ์ไทย
และพันธุ์ต่างประเทศ
- สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะม่วงอกร่องทอง

แปลง/เรื่อง/
ร้อยละ

100

25

25.00

- บันทึกลักษณะประจาพันธุ์ การเจริญเติบโต
ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต
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7. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่ในภาคเหนือตอนบน
7.๑ ศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกลิ้นจี่ในแหล่งผลิตใหม่
(1 พันธุ์)
7.๒ ทดสอบควั่นกิ่งและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชลิ้นจี่
ออกดอกเพือ่ ชักนาให้ลิ้นจี่ออกดอก
7.3. ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพือ่ เพิม่ การติดผล
ของลิ้นจี่
7.4 ทดสอบการควบคุมการเจริญเติบโตเพือ่ เพิม่ ขนาดผลลิ้นจี่
๘. วิจัยพัฒนาพันธุ์ลาไย ระยะที่ ๒
- รวบรวม จาแนก ประเมินคุณค่าและพัฒนาพันธุ์ลาไย
(แปลงรวบรวมพันธุ์ 2 แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม 1 แปลง)
๙. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลาไยในภาคเหนือตอนบน
9.1 ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพือ่ เพิม่ การผลิตผล
ของลาไย
9.2 ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพือ่ เพิม่ ขนาดผลลาไย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

พันธุ์/ร้อยละ

100

25

25.00

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

๒๕

25.00

- บันทึกการเจริญเติบโต ปริมาณ และ
คุณภาพผลผลิต
- บันทึกการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

เรื่อง/ร้อยละ

100

25

25.00

- บันทึกการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

แปลง/เรื่อง/
ร้อยละ

100

25

25.00

- บันทึกลักษณะประจาพันธุ์ การเจริญเติบโต
ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

เรื่อง/ร้อยละ
เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐
๑๐๐

๒๕
๒๕

25.00
25.00
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๑๐. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในลาไยส่งออก
10.1 ทดสอบความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทเี่ หมาะสม
ในการรมลาไยร่วมกับการใช้แผ่นระเหยโซเดียม
เมตาไบซัลไฟต์
10.2 การหาวิธีการทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์
10.3 การวิเคราะห์สารตกค้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว
ทดแทนการไทเทรต
10.4 ทดสอบการส่งออกลาไยทีใ่ ช้วิธีทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์
งบประมาณทีเ่ บิกจ่ายทัง้ หมด

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

เรื่อง/ร้อยละ

100

๒๕

25.00

- เตรียมวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์เพือ่ ทดลอง
ในไตรมาส 2

เรื่อง/ร้อยละ

100

๒๕

25.00

เรื่อง/ร้อยละ

100

๒๕

25.00

- เตรียมวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์เพือ่ ทดลอง
ในไตรมาส 2
- เตรียมวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์เพือ่ ทดลอง
ในไตรมาส 2

บาท

25,173,138

3,168,840

12.59

96

8. ยุทธศาสตร์สบั ปะรด ระยะที่ 1 ปี 2561 - 2564 (ด้านการผลิต)
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำทีด่ ิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
และสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์
1. เพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต
2. เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออก และรักษำควำมเป็นผู้นำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลก
3. รักษำเสถียรภำพรำคำ และคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสับปะรด
4. สร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร และโรงงำนแปรรูปสับปะรด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1. ในปี 2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภำพโรงงำน จำนวน 2.20 ล้ำนตัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรด
2. ส่งเสริมกำรบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์ในประเทศ
3. มูลค่ำกำรส่งออกและผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึ้น
4. ผลผลิตต่อไร่เพิม่ ขึ้น ในพืน้ ทีท่ เี่ หมำะสมสำหรับกำรปลูกสับปะรด
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ปี 2560 - 2564
งบประมาณปี 2561
จำนวน 320,695,125 บำท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดโรงงำนและสับปะรด
บริโภคสดในพืน้ ทีท่ เี่ หมำะสมตำมแผนทีเ่ กษตรเพือ่ กำรบริหำรเชิงรุก
1. กำหนดเขตพืน้ ทีท่ เี่ หมำะสมตำมแผนทีเ่ กษตร เพือ่
กำรบริหำรเชิงรุก (Agri - Map)
2. จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำในไร่นำเพือ่ กำรผลิตสับปะรด

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
พด./สศก.

จังหวัด

13

1

7.69

จังหวัด

13

-

-

- กำญจนบุรี ส่วนจังหวัดทีเ่ หลือมีแผน
ดำเนินกำรในช่วงไตรมำส 2
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3. แนวทำงส่งเสริมกำรปลูกสับปะรดโรงงำน (S1,S2,S3)
ในรัศมีรอบโรงงำน 100 กิโลเมตร (ระดับตำบล)
4. แนวทำงจัดกำรพืน้ ทีอ่ ื่น ทีอ่ ยู่นอกเขตส่งเสริมกำรปลูก
สับปะรด
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีกำรผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดี
ทีเ่ หมำะสม (GAP) แก่เกษตรกร ในลักษณะระบบส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทัง้ กำรเขตกรรมให้แก่เกษตรกร
เพือ่ ลดต้นทุนกำรผลิตและเพิม่ คุณภำพผลผลิต ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำด
1. โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตร
1.1 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋ สดปรับปรุงบำรุงดิน
1.2 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พชื ปุย๋ สด
1.3 ผลิตน้ำหมักชีวภำพ
2. กำรจัดกำรผลผลิต
2.1 อบรมเจ้ำหน้ำที่ เพือ่ เป็นวิทยำกรในกำรผลิตสับปะรด
2.2 อบรมถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรผลิตสับปะรด
GAP และศึกษำดูงำนให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด

หน่วย
เรื่อง
ร้อยละ
เรื่อง
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
100
100
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

พด./กสก.

จังหวัด
ไร่
จังหวัด
ตัน
จังหวัด
ลิตร

13
3,675
12
29
12
17,600

1
2
-

8.33
7.63
-

รำย
รำย

100
2,300

120

5.22

- อยู่ระหว่ำงจัดซื้อปัจจัยกำรผลิต
- อยู่ระหว่ำงจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
- อยู่ระหว่ำงจัดซื้อปัจจัยกำรผลิต

- ต้องเลื่อนกำหนดกำรอบรมเนือ่ งจำก
เจ้ำหน้ำทีต่ ิดภำระกิจด้ำนอื่น
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2.3 จัดทำแปลงเรียนรู้กำรผลิตสับปะรดตำมระบบ GAP
2.4 จัดทำแปลงทดสอบกำรปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2
2.5 จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ปอ้ งกันสำรไนเตรทตกค้ำงและ
โรคเหีย่ ว
2.6 จัดทำชุดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้เรื่องสับปะรด
2.7 ประเมินสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด
แนวทางที่ 7 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรทีป่ ลูก
สับปะรดโดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เชื่อมโยงเครือข่ำยกลุ่มผู้ปลูก
สับปะรดและส่งเสริมให้กลุ่มนำเงินทุนหมุนเวียนไปดำเนินกำรที่
เกี่ยวกับสับปะรด
- กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรดำเนินงำนของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรทีเ่ กี่ยวกับกำรผลิตและกำรรวบรวมสับปะรด
แนวทางที่ 8 วิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต และพัฒนำพันธุ์สับปะรด
ทีท่ นทำนต่อโรคแมลง และให้ผลผลิตทีม่ ีคุณภำพสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรดและตลำดบริโภคสด
1. โครงกำรวิจัยกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุน
กำรผลิตสับปะรด
1.1 เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนือ้ เยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่
ไม่น้อยกว่ำ 10 สำยต้น

หน่วย
ไร่
ไร่
แผ่น
ชุด
ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
15
4
8,500
10
5

1

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรของแต่ละจังหวัด
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรของแต่ละจังหวัด
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดจ้ำงพิมพ์
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำต้นฉบับ

20.00
กสส.

แห่ง
จังหวัด

20
5

10
6

50.00
120.00
กวก.

จำนวนพันธุ์

10

3

30.00

- อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง
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แผนปฏิบตั ิงาน
1.2 องค์ควำมรู้กำรเพำะเลี้ยงเนือ้ เยื่อสับปะรดในเชิงกำรค้ำ
ส่งต่อเอกชน หน่วยงำนรำชกำรไปปรับใช้ต่อ
1.3 ข้อมูลอัตรำกำรใช้น้ำทีเ่ หมำะสมในกำรพ่นสำรป้องกัน
กำจัดเพลี้ยแป้งในสับปะรด รวมทัง้ กำรปรับใช้กับศัตรู
สับปะรดชนิดอื่นและนำเผยแพร่ต่อไป
1.4 ข้อมูลกำรจัดกำรปุย๋ ทีเ่ หมำะสมกับสับปะรดโรงงำน
2. โครงกำรวิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรจัดกำร
คุณภำพในโซ่อุปทำนสับปะรดผลสดเพือ่ กำรส่งออก
- เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 จำกกำรเพำะเลี้ยง
เนือ้ เยื่อเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตส่งออก
3. โครงกำรศึกษำและประเมินศักยภำพสับปะรดผลสด
พันธุ์ MD2 เพือ่ ขยำยผลสู่เกษตรกร
3.1 เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 และนำไป
เผยแพร่สู่เกษตรกร
3.2 กำรผลิตต้นแม่พนั ธุ์สับปะรดปลอดโรค
แนวทางที่ 11 ส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำน
เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูปอย่ำงต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ส่งเสริม
กำรปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในกำรขยำยตลำดส่งออก

หน่วย
เรื่อง
ร้อยละ
เรื่อง
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
1
100
1
100.00
1
100
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง
- กำรทดลองสิ้นสุด ธ.ค. 2560

เรื่อง
ร้อยละ

1
100

-

-

- อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง

เรื่อง
ร้อยละ

1
100

-

-

- ได้ทำกำรเก็บข้อมูลกำรเจริญเติบโต และทำ
กำรดูแลต้นสับปะรดให้พร้อมทีจ่ ะทำ
กำรบังคับดอกในไตรมำส 2

เรื่อง
ร้อยละ
ศูนย์
ต้น

1
100
5
50,000

4
-

80.00
-

- อยู่ระหว่ำงเก็บข้อมูล

- กำรดำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำกำหนดเนือ่ งจำก
ตรวจสอบต้นพันธุ์ปลอดโรคเหีย่ ว
มกอช.

100

แผนปฏิบตั ิงาน
- กำรพัฒนำโรงคัดบรรจุผักและผลไม้และเชื่อมโยงกำรผลิต
กำรตลำดสินค้ำทีไ่ ด้มำตรฐำน
1. ประชุมกำรวำงแผนดำเนินกำร
2. วิเครำะห์และประเมินศักยภำพกลุ่ม
3. อบรมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงำนในสถำนทีผ่ ลิต
4. ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนและให้คำปรึกษำ
5. ประสำนและสนับสนุนให้ขอกำรรับรองมำตรฐำน
จำกหน่วยรับรอง
รวมงบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง
กลุ่ม
รำย
ครั้ง
หน่วย

1
1
30
3
3

-

-

บำท

320,695,125

71,760

0.02

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- โรงรวบรวมผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้
เพิม่ ประสิทธิภำพผลิตสินค้ำเกษตร
ดำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนทีเ่ สร็จเมือ่ เดือน ธ.ค.
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9. ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. สร้ำงแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพือ่ ควำมปลอดภัยและควำมมัน่ คงทำงด้ำนอำหำรในประเทศอย่ำงยั่งยืน 2. เพือ่ พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพถั่วเหลือง
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด และ 3. เพือ่ พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
ระยะที่ 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกเป็น 400,000 ไร่ ผลผลิต ๑๑๗,600 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 294 กิโลกรัม ในปี 2564
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ปี 2561 - 2564
งบประมาณปี 2561
จำนวน 129,023,476 บำท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. จัดระบบการผลิตทีเ่ หมาะสม
๑.๑ จัดระบบชลประทำนสนับสนุนพืน้ ทีป่ ลูกถั่วเหลือง
1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝำยน้ำงำว (ระยะที2่ ) จังหวัดลำปำง
2) ระบบส่งน้ำอ่ำงเก็บน้ำห้วยเด่นยำว จังหวัดลำปำง
3) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ำยอ่ำงเก็บน้ำแม่กึ๊ดระยะ2 จังหวัดลำปำง
4) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนหนองหมืน่
จังหวัดหนองคำย
5) ซ่อมแซมทำงระบำยน้ำลำดสวำย จังหวัดนนทบุรี

หน่วย

จังหวัด
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
3
6,920
750
500
90
500
100
1,090
400
330
90

3

100.00

15

3.00

26

7.88

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ดำเนินงำนต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปีงบประมำณ
อนุมัติรับรำคำเมือ่ วันที่ 22 ธันวำคม 2560
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต
1.1 วิจัยและพัฒนำพันธุ์ถั่วเหลือง
- รวบรวมและศึกษำเชื้อพันธุ์กรรมถั่วเหลืองและถั่วเหลือง
ฝักสด
- ผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ผลผลิตสูงและต้ำนทำนโรค
นำเข้ำเปรียบเทียบพันธุ์
1.2 วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง
- ศึกษำด้ำนเขตกรรม ได้แก่ ระยะปลูก ช่วงปลูก วิธีปลูก
กำรจัดกำรธำตุอำหำร กำรกำจัดวัชพืช กำรป้องกันกำจัด
แมลงศัตรูทเี่ หมำะสมเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุน
1.3 ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิต
ถั่วเหลืองเฉพำะพืน้ ที่
- กำรเพิม่ ผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดด้ำนพันธุ์
และเขตกรรมทีเ่ หมำะสมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเลย ขอนแก่น
หนองบัวลำภู และอุดรธำนี

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

เรื่อง
ร้อยละ

4
100

4
25

100.00
25.00

- เริ่มดำเนินกำรปี 2559 ต่อเนือ่ งไป
จนกระทัง่ ปี 2564

เรื่อง
ร้อยละ

9
100

9
25

100.00
25.00

- เริ่มดำเนินกำรปี 2559 ต่อเนือ่ งไป
จนกระทัง่ ปี 2563

จังหวัด

4

4

100.00

- เริ่มดำเนินกำรปี 2559 ต่อเนือ่ งไป
จนกระทัง่ ปี 2563

ไร่

20

20

100.00

แปลง

10

10

100.00

รำย
ร้อยละ

10
100

10
25

100.00
25.00
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แผนปฏิบตั ิงาน
1.4 ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
- ทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองของ
กรมวิชำกำรเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร
พืน้ ทีจ่ ังหวัดละ 20 ไร่ 10 รำย ๆ ละ 2 ไร่

3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ
3.1 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด
3.2 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก
3.3 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยำย
3.4 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ำย

หน่วย
จังหวัด

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
9
9
100.00

ไร่

180

180

100.00

แปลง

90

90

100.00

รำย
ร้อยละ

90
100

90
25

100.00
25.00

ตัน
ตัน
ไร่
ตัน
ไร่
ตัน
ไร่

9
85.1
700
377
3,020
1,784
6,376

2.1
16
-

2.47
2.29
-

152
800

8.52
12.55

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- เริ่มดำเนินกำรปี 2559 ต่อเนือ่ งไป
จนกระทัง่ ปี 2563
- ปี 2563 สิ้นสุดกำรทดสอบ และพัฒนำใน
พืน้ ทีจ่ ังหวัดขอนแก่นและเลย พืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
20 แปลง จำนวน 40 ไร่
- ปี 2564 สิ้นสุดกำรทดสอบและพัฒนำใน
พืน้ ทีจ่ ังหวัดน่ำน เชียงใหม่ เชียงรำย แพร่
แม่ฮ่องสอน ละปำง และอุดรธำนี พืน้ ที่
เป้ำหมำย 70 แปลง จำนวน 140 ไร่

- กองทุนพัฒนำกำรผลิตถั่วเหลือง 2.1 ตัน
- กองทุนพัฒนำกำรผลิตถั่วเหลือง 2.1 ตัน
- งบกลำงรำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพือ่ กรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นประจำปีงบประมำณ 2560
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 152 ตัน
สร้ำงเครือข่ำยต่อเนือ่ งมำตั้งแต่ ปี 2560
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แผนปฏิบตั ิงาน
3.5. สร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถัวเหลือง
3.6 ตรวจสอบควบคุมคุณภำพเมล็ดพันธุ์
3.7 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก
4. การประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต
4.1 กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
- จัดสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร เรื่องแนวทำงกำรส่งเสริม
กำรผลิตพืชตระกูลถั่วเพือ่ ควำมมัน่ คงทำงอำหำร
- จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ หลักสูตร เทคโนโลยีกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์พชื ตระกูลถั่ว
4.2 กำรพัฒนำเกษตรกร
- จัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู้
- จัดทำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์พชื ตระกูลถั่ว ปี 2561
- จัดทำแปลงส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พชื ตระกูลถั่ว ปี 2561
- จัดทำแปลงส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พชื ตระกูลถั่ว
ปี 2559 - 2560
4.3 กำรประชำสัมพันธ์
- รณรงค์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดี
4.4 ปริมำณเมล็ดพันธุ์ดีทผี่ ลิตได้
5. งบประมาณเบิกจ่ายรวมทัง้ หมด

หน่วย
เครือข่ำย
ครั้ง
ตัน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
54
54
100
2,500
748
29.92
1,500
-

ครั้ง
รำย
ครั้ง
รำย

1
51
1

1
51
-

100
100
-

รำย
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

4,260
95
95
118

-

-

ศูนย์
ตัน
บำท

213
1,092
129,023,476

14,754,221

11.44

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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10. ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
ไตรมาสที่ 1 ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
1. เพือ่ ผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค 2. พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต
การป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว 3. พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้ และ 4. ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบ
สร้างโอกาสทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิม่
เป้าหมาย
ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๑ - 2564) 1. รักษาระดับผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ากว่า ๑,000 กิโลกรัม/ไร่ และ 2. ผลผลิตไม่ต่ากว่า ๑.๑ ล้านตัน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ปี 2561 - 2564
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน - บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
1.1 กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้า
ทีเ่ หมาะสม
1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
2) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าในไร่นาเพือ่ การผลิตมะพร้าว
3) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
3.1) ปรับปรุงพืน้ ทีด่ ินกรม (ไดโลไมท์)
3.2) ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ ทีด่ ินกรม (ไดโลไมท์)
3.3) ผลิตปุย๋ หมักสูตรพระราชทาน
3.4) ผลิตน้าหมักชีวภาพ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครัวเรือน
บ่อ

29,000
17

29,000
-

100.00
-

ตัน
ไร่
ตัน
ลิตร

80
160
16
5,720

-

-

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
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แผนปฏิบตั ิงาน
1.2 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต
- ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
และเป็น Smart farmer
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ผู้ปลูก
1.4 กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว
๑) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิต/คุณภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต
๑.๑) วิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวทีด่ ีและเหมาะสม
(1) เทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าว
เพือ่ อุตสาหกรรมกะทิ
(๒) การจัดการสวนมะพร้าวในพืน้ ทีท่ มี่ ี
การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว
(3) การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวอายุมาก
เพือ่ เพิม่ รายได้
(4) รายได้จากการปลูกพืชแซม
๑.๒) วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพะงัน
สู่มาตรฐานอินทรีย์
๒) วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะพร้าวทีเ่ หมาะสม
๒.๑) วิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์มะพร้าว
๒.๒) การขยายพันธุ์มะพร้าวแบบรวดเร็ว
(Tissue Culture)

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ไร่

330

-

-

กลุ่ม

20

20

100.00

เรื่อง
ร้อยละ
แปลง

3
100
7

3
25
7

100.00
25.00
100.00

แปลง

1

1

100.00

บาท/ไร่
เรื่อง
ร้อยละ

1
100

1
25

100.00
25.00

กิจกรรม
ร้อยละ
เรื่อง
ร้อยละ

1
100
2
100

1
25
2
25

100.00
25.00
100.00
25.00

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
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แผนปฏิบตั ิงาน
๓) สร้างแปลงผลิตพันธุ์มะพร้าวเพือ่ การพัฒนาพันธุ์
๓.๑) สร้างแปลงพันธุ์มะพร้าวเพือ่ การพัฒนา/ขยายไปยัง
พืน้ ทีใ่ หม่
(1) สร้างแปลงแม่พนั ธุ์เรนเนล์
(2) สร้างแปลงพ่อพันธุ์เวสท์อัฟริกันต้นสูง
(3) สร้างแปลงแม่พนั ธุ์สวีลูกผสม ๑
(4) สร้างแปลงพ่อพันธุ์ไทยต้นสูง
๓.๒) สร้างแปลงพ่อ-แม่พนั ธุ์มะพร้าวพันธุ์ลูกผสมและ
มะพร้าวพันธุ์ดี
2. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการ
ศัตรูมะพร้าว
(1) เพิม่ ศักยภาพด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
การขยายศัตรู ธรรมชาติ
(๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยี การป้องกันกาจัดโรคและศัตรู
มะพร้าว
(๓) ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูมะพร้าว

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ไร่
ต้น
ไร่
ต้น
ไร่
ต้น
ไร่
ต้น
ไร่

50
1,100
50
1,100
50
1,250
100
2,200
100

-

-

หน่วยงาน

5

5

100.00

ราย

7,700

12,000

155.84

แปลง

77

-

-

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างเตรียมการผสมพันธุ์มะพร้าว
- อยู่ระหว่างเตรียมการผสมพันธุ์มะพร้าว
- อยู่ระหว่างคัดเลือกแม่พนั ธุ์
- อยู่ระหว่างคัดเลือกแม่พนั ธุ์มะพร้าวไทย
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
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แผนปฏิบตั ิงาน
2.2 กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย
การระบาดของศัตรูมะพร้าว
- พัฒนารูปแบบการสารวจ การจัดเก็บข้อมูล
และการประมวลผลสถานการณ์ เพือ่ การพยากรณ์
และแจ้งเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 กลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม และช่วยเหลือ
- ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผลิตขยาย
ศัตรูธรรมชาติ และควบคุมศัตรูมะพร้าว
3. ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว
3.1 กลยุทธ์วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว
ให้หลากหลาย
- วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จัดทาโครงการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางค์ ออวอวว
4. ด้านพัฒนาการตลาด
4.1 กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์
(1) รณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ ในและต่างประเทศ
(2) จัดงานเชื่อมโยงตลาดและผลิตภัณฑ์ทงั้ ในและต่างประเทศ
4.2 กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมมะพร้าว
- การแลกเปลี่ยนความร่วมมือตลอด Supply Chain
กับต่างประเทศ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แปลง

400

200

50.00

ราย

5,500

1,440

26.18

โครงการ

1

-

35.00

ครั้ง

2

-

-

ครั้ง

1

-

-

ครั้ง

1

-

-

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างปรับปรุงสูตรต้นตารับโลชั่น
และนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
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11. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทังระบบ ปี 2560 - 2579 (ด้านการผลิต)
ไตรมาสที่ 1 ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำทีด่ ิน สำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์
พัฒนำปำล์มนำมัน นำมันปำล์ม ไปสู่อุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพือ่ กำรแข่งขันในกำรดำเนินธุรกิจในอำเซียน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้าน
1. เพิม่ เปอร์เซ็นนำมันปำล์ม ปี 2560-2569 เป็น 22% ปี 2570-2579 เป็น 23%
การผลิต
2. เพิม่ ผลผลิตต่อไร่ 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
3. เพิม่ รำยได้ให้แก่เกษตรกร โดยกำรส่งเสริมปลูก/เลียงสัตว์ แซม ร่วมในสวนปำล์ม
ระยะเวลาของยุทธศาตร์
ตังแต่ปี 2560 - 2579
งบประมาณยุทธศาสตร์ ปี 2561 จำนวน 305,049,807 บำท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ามัน
1.1 สร้ำงเครือข่ำยของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสำหกิจชุมชน
ผู้ตัดปำล์ม /ลำนเท กับโรงงำนสกัดปำล์มนำมัน ทีจ่ ะร่วมกัน
พัฒนำเปอร์เซ็นต์นำมัน โดยประชุม/อบรม ส่งเสริม และ
ให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดปำล์มคุณภำพทีถ่ ูกต้อง ผ่ำนกำรสร้ำง
เครือข่ำย ขยำยผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปำล์มนำมัน
ทังระบบ สู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมรำช
1.2 เป้ำหมำยเปอร์เซ็นต์นำมันปำล์ม ปี 2560 - 2569

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

เครือข่ำย
รำย

600

300

50.00

เปอร์เซ็นต์

22

18

81.82

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- ค่ำเฉลี่ย เดือนมกรำคม - ธันวำคม 2560
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

จังหวัด
ต้น

8
50,000

8
22,900

100.00
45.80

ไร่

600

-

-

รำย
แปลง

200
142

12

8.45

รำย
ไร่
ตัน
รำย
ตัน
รำย
ลิตร

6,459
90,023
1,775
5,887
308
14,283
105,300

47
77
206
11,880

0.80
25.00
1.44
11.28

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

2. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต
2.1 วำงแผนกำรผลิตในพืนทีท่ เี่ หมำะสมเพือ่ พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรผลิตปำล์มนำมันตำมหลักกำรแผนที่
1) ส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มนำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดี
ในพืนทีเ่ หมำะสม (S1, S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่
1.1) ชีแจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร
1.2) กำรสนับสนุนปำล์มนำมันพันธุ์ดีให้เกษตรกร
ปลูกทดแทน
1.3) ค่ำปัจจัยกำรผลิตเพือ่ ส่งเสริมกำรปลูกพืชแซม
เหมำะสม ในพืนทีร่ ะหว่ำงรอปำล์มให้ผล
1.4) อบรมเกษตรกรในกำรปลูกทดแทน
2) กิจกรรมพัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มนำมัน
2.1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพืนทีด่ ินกรด (โดโลไมท์)

2.2) ผลิตปุย๋ หมักสูตรพระรำชทำน
2.3) ผลิตนำหมักชีวภำพ

- พืนทีด่ ำเนินกำร 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส
ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ยะลำ ระนอง สงขลำ
สตูล และ สุรำษฎร์ธำนี
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3) กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิม่ ผลผลิต
ปำล์มนำมันผ่ำนศูนย์เรียนรู้ ทังพืนทีเ่ หมำะสมและ
ไม่เหมำะสมโดยกำรพัฒนำเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิต
กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกำรอบรม
เกษตรกรเรื่องกำรจัดกำรดิน
3.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิม่ ผลผลิตปำล์มนำมัน
ผ่ำนศูนย์เรียนรู้
3.2) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่พนที
ื ด่ ำเนินกำร
จังหวัดกระบี่ ชุมพร และตรัง
4) ผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต
4.1) พันธุ์ปำล์มนำมันทีด่ ี
(1) โครงกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มนำมัน
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตนำมัน
กิจกรรมที่ 1 วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มนำมัน
เพิม่ ผลผลิตนำมัน
กิจกรรมที่ 2 วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มนำมัน
ทีไ่ ด้จำกกำรผสมข้ำมระหว่ำง
E. guineensis x E. oleifera
เพือ่ พันธุ์สูงช้ำ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

รำย

2,400

1,800

75.00

แปลง

4

-

-

พันธุ์
ร้อยละ
ร้อยละ

1
100
100

1
25
25

100.00
25.00
25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงวำงแผนดำเนินกำร

- ดำเนินกำรต่อเนือ่ งตังแต่ปี 2560 - 2565
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กิจกรรมที่ 3 วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มนำมันทีม่ ี
ศักยภำพเพือ่ ปลูกในพืนทีเ่ หมำะสม
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมที่ 4 กำรวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพเพือ่ กำร
ปรับปรุงพันธุ์ปำล์มนำมัน
กิจกรรมที่ 5 กำรทดสอบและประเมินศักยภำพ
พันธุ์ปำล์มนำมันในพืนทีต่ ่ำง ๆ
4. 2) เทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนปำล์มทีเ่ หมำะสม
กับพืนที่
(1) วิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้ำปำล์มนำมัน
สนับสนุนโครงกำรปลูกปำล์มนำมันเพือ่
ทดแทนพลังงำน
(1.1) เมล็ดงอก
(1.2) ต้นกล้ำปำล์มนำมันอำยุ 3 - 5 เดือน
(1.3) ต้นกล้ำปำล์มนำมันอำยุ 8 - 12 เดือน
(2) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรผลิตปำล์มนำมัน
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดกำรธำตุอำหำรและนำ
ในสวนปำล์มนำมัน
กิจกรรมที่ 2 กำรวิจัยด้ำนสรีระวิทยำทีม่ ีผลต่อ
ศักยภำพกำรผลิตปำล์มนำมัน

หน่วย
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
100
25
25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

เมล็ด
ต้น
ต้น

750,000
200,000
100,000

200,000
50,000
25,000

26.67
25.00
25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- ดำเนินกำรใน 5 ภำค รวม 10 จังหวัด
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กิจกรรมที่ 3 วิทยำกำรกำรเก็บเกี่ยวปำล์มนำมัน
(3) วิจัยกำรป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ในปำล์มนำมัน
(4) วิจัยกำรทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีกำรปลูก
ปำล์มนำมันในพืนทีเ่ กษตรกรในเขตภำคเหนือ
ตอนล่ำง (ระยะที่ 2)
(5) วิจัยกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มนำมัน
ด้วยกำรจัดกำรทีเ่ หมำะสมระดับชุมชนใน
พืนทีภ่ ำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(6) วิจัยกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์ม
นำมันพืนทีป่ ลูกใหม่ระยะที่ 2 ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่ำง
(7) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มนำมัน
(8) วิจัยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ กำร
ประเมินปริมำณธำตุอำหำรในปำล์มนำมัน
(9) วิจัยติดตำมกำรระบำดแมลงศัตรูมะพร้ำวและ
ปำล์มนำมันภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และพัฒนำระบบเตือนภัย
(10) วิจัยควำมผันแปรของสภำพภูมิอำกำศต่อ
กำรให้ผลผลิตปำล์มนำมัน
(11) วิจัยและพัฒนำกำรผลิตปำล์มนำมันพืนที่
ภำคใต้ตอนบน

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
100
25
25.00
100
25
25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

25
25

25.00
25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
100
25
25.00

(12) ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
เศรษฐกิจหลักทีเ่ หมำะสมกับภูมินิเวศใน
ภำคใต้ตอนล่ำง

ร้อยละ

(13) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มนำมัน
ทีเ่ หมำะสมในพืนทีภ่ ำคใต้ตอนล่ำง
(14) วิจัยและพัฒนำวอเตอร์ฟตุ พรินของกำรผลิต
พืชเศรษฐกิจ (ปำล์มนำมัน)
(15) ผลิตพันธุ์ปำล์มนำมันคุณภำพดี
- เมล็ดงอก
- ต้นกล้ำปำล์มนำมันอำยุ 3 - 5เดือน
- ต้นกล้ำปำล์มนำมันอำยุ 8 - 12 เดือน
5) กำรบริหำรจัดกำร
- โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ

100

25

25.00

ร้อยละ
เมล็ด
ต้น
ต้น

100
1,000,000
10,000
150,000

25
250,000
2,500
30,000

25.00
25.00
25.00
20.00

แปลง/จังหวัด

15/5

-

-

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงกำรผลิต
- อยู่ระหว่ำงกำรผลิต
- 'อยู่ระหว่ำงกำรผลิต
- อยู่ระหว่ำงวำงแผนกำรขับเคลื่อนตำมรูปแบบ
ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
ดำเนินกำรใน 5 จังหวัด กระบี่ ชุมพร นรำธิวำส
ปัตตำนี และสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 15 แปลง
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6) กำรบริหำรจัดกำรนำ
โครงกำรจัดหำแหล่งนำส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ปำล์มนำมัน
- นอกเขตชลประทำน
- ในเขตชลประทำน
(1) ก่อสร้ำงแก้มลิงนิคมสหกรณ์ทำ่ แซะพร้อมอำคำร
ประกอบ ต .ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร
(2) ก่อสร้ำงสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งนำ
บ้ำนเทพวังทอง ต .ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร
(3) ก่อสร้ำงสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งนำนิคม
สหกรณ์หลังสวน ต .หำดยำย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
(4) ก่อสร้ำงระบบส่งนำแก้มลิงหนองหำรบอ
ต.ทุง่ มะพร้ำว อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ
(5) งำนจัดระบบนำโครงกำรฝำยคลองนำงย่อน
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงำ
(6) ก่อสร้ำงสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งนำ
จัดหำแหล่งนำสนับสนุนแปลง สปก. ต.ไทรทอง
อ.ชัยบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี
(7) ก่อสร้ำงสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งนำ
บ้ำนควนสินชัย ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

แห่ง

10

10

100.00

แห่ง
แห่ง
ร้อยละ

6
4
100

3
4
-

50.00
100.00
-

ร้อยละ

100

-

-

ร้อยละ

100

-

-

ร้อยละ

100

58

58.00

ร้อยละ

100

5

5.00

ร้อยละ

100

0

0.00

- อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซือจัดจ้ำง
(นอกเขตชลประทำน)

ร้อยละ

100

5

5.00

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง
(นอกเขตชลประทำน)

- อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซือจัดจ้ำง
(นอกเขตชลประทำน)
- อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซือจัดจ้ำง
(นอกเขตชลประทำน)
- อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง ปัจจุบนั ยังไม่มีผล
กำรเบิกจ่ำย (นอกเขตชลประทำน)
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(นอกเขตชลประทำน)
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (ในเขตชลประทำน)
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(8) ซ่อมแซมเครื่องกว้ำนบำนระบำย ปตร.ปิเหล็ง 7
โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำบำงนรำ ต .มะรือโบออก
อ.เจำะไอร้อง จ.นรำธิวำส
(9) ซ่อมแซมอำคำรรับนำคลองระบำยนำปิเหล็งสำยที่ 5
โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำบำงนรำ
ต.มะรือโบออก อ.เจำะไอร้อง จ.นรำธิวำส
(10) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลองระบำยนำ
ปิเหล็งสำยที่ 2 โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำ
บำงนรำ ต .มะรือโบออก อ.เจำะไอร้อง จ.นรำธิวำส
2.2 เป้ำหมำยผลผลิตต่อไร่ ปี 2564
3. เพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร
3.1 ศึกษำวิจัยและส่งเสริมสินค้ำแกษตรอื่นๆ ทีส่ ำมำรถปลูก/
เลียง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปำล์มตำมควำมเหมำะสม
ในแต่ละพืนที่
4. งบประมาณรวม

หน่วย
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
100
12
12.00

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง (ในเขต
ชลประทำน)

ร้อยละ

100

17

17.00

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง (ในเขต
ชลประทำน)

ร้อยละ

100

10

10.00

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรขุดลอก

ตัน/ไร่

3

3

-

- ผลผลิตเฉลี่ย ณ เดือนธันวำคม 2560

เรื่อง
ร้อยละ

1
100

-

-

- อยู่ระหว่ำงวำงแผนดำเนินกำร

บำท

305,049,807

15,656,459

5.13
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12. โครงการพระราชดาริ
1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุม่ นาปายตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ไตรมาสที่ 1 ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณของโครงการ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
1. รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร ทีส่ อดคล้องกับสภำพพืน้ ทีแ่ ละวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชำติทมี่ ีชีวิต
2. ให้บริกำรและพัฒนำเพือ่ กำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน เพือ่ ยกระดับควำมป็นอยู่
และคุณภำพชีวิตของประชำชน
3. อนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำชุมชนเพือ่ เสริมสร้ำงควำมมัน่ คงในพืน้ ทีต่ ำมแนวพระรำชดำริ
4. พัฒนำส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วสืบสำนตำมรอยพระยุคลบำทเพือ่ กำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพิม่ แก่ประชำชน
จำนวน 13 หมูบ่ ำ้ น ได้แก่ 1) ตำบลผำบ่อง (หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ บ้ำนท่ำโป่งแดง หมู่ 7 บ้ำนห้วยแก้ว หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ และหมู่ 11 บ้ำนม่อนตะแลง)
2) ตำบลปำงหมู หมู่ 3 บ้ำนทุง่ กองมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง หมู่ 7 บ้ำนสบสอย หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ และหมู่ 13 บ้ำนดอยแสง
ปีงบประมำณ 2561
จำนวน 4,058,800 บำท

แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบตั ิงำนในศูนย์
และในพืน้ ทีข่ ยำยผล 13 หมูบ่ ำ้ น
2. จัดประชุมคณะทำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ำปำย
เพือ่ ทบทวนแผนแม่บท/กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรปี 61

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง

3

-

-

แผน

1

-

-

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
3. จัดประชุมสัมมนำเพือ่ ขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร
และพัฒนำตำมพระรำชดำริปี 2561 จำนวน 30 คน
4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงฯ
5. สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ประจำปี
6. อำนวยกำร และบูรณำกำร (ค่ำวัสดุสำนักงำน)
7. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมการข้าว
๑. แปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว กำรผลิตข้ำว และกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้ำว
2. แสดงพันธุ์ข้ำวและธัญพืชเมืองหนำว
3. กระจำยพันธุ์ข้ำวสู่เกษตรกร
4. ถ่ำยทอดควำมรู้ให้คำแนะนำด้ำนข้ำว
5. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
2. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. ฝึกอบรม
4. ติดตำมและแนะนำเกษตรกร
5. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย
ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
1
1
100.00

ครั้ง
โครงกำร
โครงกำร
บำท

12
1
1
75,000

1
29,655

8.33
39.54

ไร่

12

12

100.00

ตัวอย่ำง
กก.
รำย
บำท

100
2,000
100
155,000

2094
-

104.70
-

ตัว
รำย
รำย
ครั้ง
บำท

1,000,000
20
20
10
180,900

-

-

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเตรียมพันธุ์ข้ำว
- อยู่ระหว่ำงวำงแผนงำนกิจกรรมถ่ำยทอด
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร
2. กองทุนอำหำรสัตว์
3. ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
4. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 กำรฝึกอบรม
2. กำรติดตำมรำยงำนผล
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุบำรุงรักษำแปลงหม่อน
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. สำธิตกำรใช้ปยุ๋ พืชสด
2. สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ
3. สำธิตกำรทำปุย๋ หมักสูตรพระรำชทำนพระรำชทำน ฯ
4. สำธิตกำรปลูกพืชปลอดภัย /ผักอินทรีย์
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำทีด่ ินเพือ่ เพิม่ ศักยภำพ
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

รำย
กองทุน
รำย
บำท

20
1
10
17,900

-

-

ไร่
รำย
ครั้ง
บำท

49
80
4
2,000,000

49
80
1
560,652

100.00
100.00
25.00
28.03

ไร่
บำท

1
-

1
-

100.00
-

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
โครงกำร
บำท

40
40
40
40
1
819,600

10
20
10
30,000

25.00
50.00
25.00
3.66

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

121

แผนปฏิบตั ิงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี
2. ติดตำม 2 ครั้ง
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตพืชปลอดภัย และกำรจัดฟำร์ม
ตำมแนวพระรำชดำริ
2. ดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์
3. ขยำยผลกำรปลูกกุหลำบสู่หมูบ่ ำ้ นเครือข่ำย
4. แปลงเรียนรู้เพือ่ เป็นต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนรวม
4.1 กำรผลิตกล้วยไม้
4.2 พืชสมุนไพร
4.3 กำรควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี
5. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและขยำยสำรชีวภัณฑ์
6. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
และพัฒนำผลิตภัณฑ์
7. จ้ำงเหมำคนงำนเกษตร
8. ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
9. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

รำย
ครั้ง/รำย
บำท

100
2/100
28,000

100
20,000

100.00
71.43

รำย

50

50

100.00

ไร่
หมูบ่ ำ้ น
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
รำย
กลุ่ม

1
2
3
1
1
1
40
2

3
-

100.00
-

คน
ครั้ง
บำท

3
1
676,000

50,000

7.40

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์
และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำร
และพัฒนำลุ่มน้ำปำยตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง

4

1

25.00

ครั้ง/รำย
บำท

1/30
36,400

6,000

16.48

เรื่อง

1

-

-

บำท

70,000

-

-

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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12. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สงู ปางตองตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
1. เพือ่ ให้บริกำรและพัฒนำ เพือ่ กำรศึกษำทดลองกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพืน้ ทีส่ ูงสำธิต และแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้
ในลักษณะพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชำติทมี่ ีชีวิตขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพืน้ ทีส่ ูง เพือ่ ยกระดับควำมเป็นอยู่
และคุณภำพชีวิตของประชำชน
2. เพือ่ อนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ
3. เพือ่ พัฒนำกำรท่องเทีย่ ว สืบสำนตำมรอยพระบำท เพือ่ กำรเรียนรู้ สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน
1) ศูนย์บริกำรและพัฒนำทีส่ ูงปำงตองตำมพระรำชดำริ พืน้ ที่ 5,438 ไร่ 1 งำน 42 ตำรำงวำ 2) หมูบ่ ำ้ นในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ำแม่สะงำ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง
จำนวน 12 หมูบ่ ำ้ น 3) หมูบ่ ำ้ นในพืน้ ทีต่ ่อเนือ่ งกับลุ่มน้ำแม่สะงำ ตำบลห้วยผำ อำเภอเมือง จำนวน 4 หมูบ่ ำ้ น 4) สำหรับกำรขยำยผลตำมแนวกว้ำง
มุง่ เน้นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกศูนย์บริกำรและพัฒนำทีส่ ูงปำงตองตำมพระรำชดำริ ไปสู่พนื้ ทีข่ องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ

ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จำนวน 2,717,950 บำท
ผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบตั ิงำนในศูนย์
และในพืน้ ทีข่ ยำยผล 13 หมูบ่ ำ้ น

หน่วย

ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
3

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

-

124

แผนปฏิบตั ิงาน
2. จัดประชุมคณะทำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำปำงตองฯ
เพือ่ ทบทวนแผนแม่บท/กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร ปี 2561
3. จัดประชุมสัมมนำเพือ่ ขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์
บริกำร และพัฒนำตำมพระรำชดำริปี 2561 จำนวน 30 คน
4. จัดทำหนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จำนวน 150 เล่ม
5. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงฯ
6. สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ประจำปี
7. อำนวยกำร และบูรณำกำร (ค่ำวัสดุสำนักงำน)
8. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมการข้าว
1. แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว
2. แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่
3. แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพันธุ์ข้ำวนำทีส่ ูง
4. แปลงขยำยผลสู่ชุมชน
5. ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และติดตำมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
2. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. ฝึกอบรม
4. ติดตำมและแนะนำเกษตรกร
5. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย
แผน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
1
-

ครั้ง

1

1

100.00

โครงกำร
ครั้ง
โครงกำร
โครงกำร
บำท

1
12
1
1
75,000

3
29,655

25.00
39.54

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
รำย
บำท

6
6
4
6
100
238,000

6
6
-

100.00
100.00
-

ตัว
รำย
รำย
ครั้ง
บำท

1,000,000
20
20
10
180,900

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงวำงแผนกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ฯ
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมปศุสัตว์
1. สำธิตกำรเลี้ยงแพะ - แกะ
1.1 พ่อแม่พนั ธุ์
1.2 ผลิตลูก
1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร
1.4 จัดตั้งกองทุนยำสัตว์
1.5 ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 กำรฝึกอบรม
2. กำรติดตำมรำยงำนผล
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะชำหม่อน
2. ปลูกหม่อนในไร่กำแฟ
3. สนับสนุน rollup องค์ควำมรู้หม่อนไหม
4. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. สำธิตกำรใช้ปยุ๋ พืชสด
2. สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ตัว
ตัว
รำย
กองทุน
รำย/ตัว
บำท

50
20
20
1
40
26,200

-

-

ไร่
รำย
ครั้ง
บำท

40
60
4
450,000

40
1
126,615

100.00
25.00
28.14

ต้น
ไร่
เรื่อง
บำท

5,000
5
45,000

-

-

ไร่
ไร่

30
30

10

33.33

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร

- อยู่ระหว่ำงเตรียมจัดซื้อวัสดุ
- อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนในพืน้ ที่
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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3. สำธิตกำรทำปุย๋ หมักสูตรพระรำชทำนฯ
4. สำธิตกำรปลูกพืชปลอดภัย /ผักอินทรีย์
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำทีด่ ินเพือ่ เพิม่ ศักยภำพ
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี
2. ติดตำม 2 ครั้ง
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ดูแลแปลงแม่พนั ธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์
2.1 ฐำนเรียนรู้กล้วยไม้ทอ้ งถิ่นและเฟิร์น
2.2 ฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ ทีส่ ูง
3. ส่งเสริมกำรผลิตปุย๋ หมัก/ปุย๋ พืชสดเพือ่ ลดกำรใช้สำรเคมี
4. ขยำยพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะชำ
5. จัดงำนรณรงค์กำรนำกล้วยไม้คืนสู่ปำ่
6. จ้ำงเหมำคนงำนเกษตร
7 ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
8. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย
ไร่
ไร่
แห่ง
บำท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
30
20
66.67
30
10
33.33
1
738,450
41,160
5.57

รำย
ครั้ง/รำย
บำท

100
2/100
28,000

100
20,000

100.00
71.43

รำย

100

100

100.00

ไร่
ไร่
กลุ่ม
โรงเรือน
ครั้ง
คน
ครั้ง
บำท

3
2
5
1
1
5
1
830,000

70,000

8.43

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์
และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบตั ิงำนในศูนย์ และในพืน้ ที่
ขยำยผล 13 หมูบ่ ำ้ น
2. จัดประชุมคณะทำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำปำงตอง ฯ
เพือ่ ทบทวนแผนแม่บท/กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร ปี 2561
3. จัดประชุมสัมมนำเพือ่ ขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร
และพัฒนำตำมพระรำชดำริปี 2561 จำนวน 30 คน
4. จัดทำหนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จำนวน 150 เล่ม
5. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงฯ
6. สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ประจำปี
7. อำนวยกำร และบูรณำกำร (ค่ำวัสดุสำนักงำน)
8. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำ
ทีส่ ูงปำงตองตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง

4

1

25.00

ครั้ง/คน
บำท

1/30
36,400

6,000

16.48

ครั้ง

3

-

-

แผน

1

-

-

ครั้ง

1

1

100.00

โครงกำร
ครั้ง
โครงกำร
โครงกำร
บำท

1
12
1
1
75,000

3
29,655

25.00
39.54

เรื่อง

1

-

-

บำท

70,000

59,737

85.34

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงประสำนงำนกับหน่วยงำน
ในพืน้ ทีเ่ พือ่ บูรณำกำรในกำรจัดเวทีชำวบ้ำน
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12. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
3) ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
เพือ่ เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจร ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพิม่ ควำมสำมำรถและโอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพ
วัตถุประสงค์โครงการ
ให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เพือ่ เป็นสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชำชน
นักเรียน นิสิต และนักศึกษำ
เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพือ่ ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทุก ๆ ด้ำน ทัง้ ด้ำนพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ
เป้าหมายของโครงการ
ประมง ปศุสัตว์ กำรปรับปรุงบำรุงดินอย่ำงครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ ให้แก่ เกษตรกร ประชำชน นักเรียน และนักศึกษำ
ทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่ และขยำยผลไปยังพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในอำเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภำคเหนือ
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จำนวน 2,070,100 บำท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะทำงำน
ศูนย์อำนวยกำรฯ ในพืน้ ทีโ่ ครงกำรฯ
2. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุนกำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับสูง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง

12

3

25.00

ครั้ง

8

2

25.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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3. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ
3.1 แผ่นพับประชำสัมพันธ์
3.2 วีดีทศั น์แนะนำศูนย์ฯ
4. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำเดือน
5. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมการข้าว
๑. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและเผยแพร่องค์ควำมรู้
๒. แปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ำน้อย
๓. แปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวโดยมีพชื ร่วมระบบ
4. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมปศุสัตว์
1. กำรสำธิต
1.1 กำรเลี้ยงสัตว์ปกี
1.2 กำรเลี้ยงไก่ไข่
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 กำรฝึกอบรม

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แผ่น
งำน
ครั้ง
บำท

2,000
1
12
120,000

3
26,550

25.00
22.13

ครั้ง
ไร่
ไร่
บำท

36
1
5
-

12
1
5
-

33.33
100.00
100.00
-

ครั้ง
บำท

1
86,100

-

-

ตัว
ตัว
บำท

100
500
43,900

-

-

ไร่
รำย

11
30

11
-

100.00
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ

- อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
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2. กำรติดตำมรำยงำนผล
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมหม่อนไหม
1. ซ่อมแซมอำคำรแปรูป
2. จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
3. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
4. สนับสนุนวัสดุกำรเกษตร
5. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. กำรสำธิต
1.1 กำรใช้ปยุ๋ พืชสด
1.2 กำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ
1.3 กำรทำปุย๋ หมักสูตรพระรำชทำนฯ
1.4 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำทีด่ ินในกำรปลูกไม้ผล
1.5 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำทีด่ ินในกำรปลูกพืชผัก
1.6 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำทีด่ ินในกำรปลูกข้ำว
2. โครงกำรท่องเทีย่ วเกษตรเชิงวัฒนธรรม
3. ดูแลรักษำพืน้ ทีโ่ ครงกำรฯ
4. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี

ครั้ง
บำท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
12
3
25.00
200,000
79,530
39.77

จุด
ป้ำย
ชุด
จุด
บำท

1
4
2
1
30,500

-

-

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
โครงกำร
โครงกำร
บำท

20
20
20
10
5
7
1
1
984,000

8
7
41,150

40.00
35.00
4.18

รำย

110

110

100.00

หน่วย
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. ติดตำม 2 ครั้ง
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
3. แปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบตั ิ
4. ส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษ
5. ส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทศั น์หน้ำศูนย์ฯ
7. ปรับปรุงโรงเรือนและขยำยพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะชำ
8. จ้ำงเหมำแรงงำน
9. ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
10. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์
และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร ฯ
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย
ครั้ง/รำย
บำท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
2/110
30,800
22,000
71.43

รำย
กลุ่ม
ไร่

100
4
2

100
-

100.00
-

รำย
รำย
ไร่
โรงเรือน
คน
ครั้ง
บำท

60
50
1
1
2
1
488,400

2
52,000

100.00
10.65

ครั้ง

4

1

25.00

ครั้ง/รำย
บำท

1/30
36,400

1/30
16,000

100.00
43.96

เรื่อง
บำท

1
50,000

45,093

90.19

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดาริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทำน กรมพัฒนำทีด่ ิน สำนักงำนกำรปฎิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชดำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชำติทมี่ ีชีวิต
2. เป็นศูนย์บริกำรพัฒนำแบบเบ็ดเสร็จทีบ่ รู ณำกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม
3. ขยำยผลกำรดำเนินงำนเพือ่ ส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตรและอำชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพือ่ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ทดี่ ี พึง่ ตนเองได้
4. พัฒนำคนและคุณภำพชีวิตของคนให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนือ่ ง ได้รับสวัสดิกำรต่ำงๆ รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมัน่ คง
5. สร้ำงควำมมัน่ คงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและสนับสนุนพัฒนำกำรท่องเทีย่ ว
เป้าหมายของโครงการ
ดำเนินกำรใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อำเภอ ครอบคลุมพืน้ ที่ 407,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำ เป็น 9 พืน้ ที่ 106 หมูบ่ ำ้ น
10,154 หลังคำเรือน
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จำนวน 9,416,750 บำท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. อำนวยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะทำงำน
2. กำรจัดทำแผนบูรณำกำร/แผนปฏิบตั ิงำนโครงกำรฯ
3. กำรประสำน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรมของ
หน่วยงำนทีร่ ่วมโครงกำรฯ
4. กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

4
3
16

1
1
4

25.00
33.33
25.00

เรื่อง

1

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
5. กำรจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำเดือน
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมชลประทาน
1. อำคำรอัดน้ำคลองยุทธศำสตร์บำ้ นห้วยชัน 3 แห่ง
ตำบลโคกไม้งำม อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมการข้าว
1. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำว
2. ถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว
3. สนับสนุนปัจจัยกำรปลูกพืชหลังนำ
4. ติดตำม แนะนำ และขยำยผล
5. ถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำวโดยลดอัตรำเมล็ดพันธุ์
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
2. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. ประมงโรงเรียน
4. ฝึกอบรม
5. จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. ติดตำมและแนะนำเกษตรกร
7. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย
ครั้ง
บำท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
12
2
16.67
80,000
-

โครงกำร

1

-

-

บำท

7,000,000

-

-

ไร่
รำย
รำย
ครั้ง
ครั้ง
บำท

175
540
40
24
5
190,000

40
6
27,290

100.00
25.00
14.36

ตัว
รำย
แห่ง
รำย
แห่ง
ครั้ง
บำท

5,000,000
50
8
80
1
10
557,400

200,000
1
33,245

4.00
10.00
5.96
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร
2. สนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ
3. ส่งเสริมสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
4. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. กำรสำธิต
1.1 กำรใช้ปยุ๋ พืชสด
1.2 กำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ
1.3 กำรทำปุย๋ หมักสูตรพระรำชทำนฯ
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำทีด่ ินในโครงกำรฯ
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
1. อบรมเกษตรกร สัมมนำเกษตรกร จำนวน 5 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรส่งเสริมกำรขยำยพันธุ์มันสำปะหลัง (พันธุ์ระยอง)
เพือ่ ลดต้นทุนให้เกษตรกร
1.2 หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรผลิตปุย๋ อินทรีย์ในเขตปฏิรูป
1.3 หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในเขตปฏิรูปทีด่ ิน
1.4 หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพร
1.5 หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

รำย
รำย
รำย
บำท

70
50
20
36,800

-

-

ไร่
ไร่
ไร่
โครงกำร
บำท

250
350
100
1
625,250

50
170,000

50.00
27.19

รำย
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-

-

รำย
รำย
รำย
รำย
บำท

25
25
25
20
591,700

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร

- กรณีจังหวัดปรำจีนบุรีอยู่ระหว่ำง
กำรประสำนงำนและดำเนินกำร
- กรณีจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำโครงกำรจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

135

แผนปฏิบตั ิงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี
2. ติดตำม 2 ครั้ง
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบตั ิ
3. กำรแปรรูป และพัฒนำผลิตภัณฑ์
4. ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
5. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์
และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

รำย
ครั้ง/รำย
บำท

120
2/120
33,600

20
4,000

16.67
11.90

รำย
รำย

100
200

100
-

100.00
-

กลุ่ม
ครั้ง
บำท

10
1
120,000

40,000

33.33

ครั้ง

20

5

25.00

ครั้ง/รำย
บำท

5/150
182,000

5/150
80,000

100.00
43.96

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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12. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษำ และถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดีทเี่ หมำะสม
2. พัฒนำกำรผลิตไม้ผลชนิดต่ำงๆ ในรูปแบบเกษตรดีทเี่ หมำะสมทีม่ ีคุณภำพมำตรฐำนทีด่ ี เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ แก่ผลผลิต
3. เพือ่ สร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนทำให้กับประชำชนในพืน้ ทีใ่ ห้สำมำรถพึง่ ตนเองได้ ด้วยกำรพัฒนำ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร
4. เพือ่ อนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ำในพืน้ ทีศ่ ูนย์ฯ และชุมชนหมูบ่ ำ้ นรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. เพือ่ พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ มุง่ บูรณำกำรดำเนินงำนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง
เป้าหมายของโครงการ
พืน้ ทีศ่ ูนย์พฒ
ั นำไม้ผลตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109.99 ไร่ พืน้ ทีห่ มูบ่ ำ้ นรอบศูนย์ 8 หมูบ่ ำ้ น จำนวน 25,250 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จำนวน 1,921,400 บำท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสำน/ติดตำม/สนับสนุนกิจกรรม (อำนวยกำร)
2. สนับสนุนค่ำไฟฟ้ำ
3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์
4. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง
เดือน
ครั้ง
บำท

3
3
4
100,000

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมปศุสัตว์
1. สำธิตกำรเลี้ยงสุกร
2. สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปกี
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 กำรฝึกอบรม
2. กำรติดตำมรำยงำนผล
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. กำรสำธิต
1.1 สำธิตกำรใช้ปยุ๋ พืชสด
1.2 สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ
1.3 สำธิตกำรทำปุย๋ หมักสูตรพระรำชทำนฯ
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แห่ง
บำท

1
46,100

-

-

ตัว
ตัว
บำท

10
20
41,600

5
20
10,400

50.00
100.00
25.00

ไร่
รำย
ครั้ง
บำท

109
300
12
1,200,000

109
150
3
426,671

100.00
50.00
25.00
35.56

ไร่
ไร่
ไร่
บำท

50
100
50
209,000

10
20
14
11,458

20.00
20.00
28.00
5.48

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี
2. ติดตำม 2 ครั้ง
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบตั ิ
2.1 กำรเลี้ยงชันโรง
2.2 กำรเลี้ยงผึ้งโพรง
2.3 กำรผลิตไม้ผล
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์
และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

รำย
ครั้ง/รำย
บำท

30
2/30
8,400

-

-

รำย

100

100

100.00

รัง
รัง
ไร่
บำท

100
5
50
326,000

40,000

12.27

ครั้ง

4

1

25.00

ครั้ง/รำย
บำท

1/30
36,400

1/30
16,000

100.00
43.96

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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12. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ดำเนินงำนสนองพระรำชดำริทไี่ ด้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพให้มำกยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริม พัฒนำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเทีย่ ว ในรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชำติทมี่ ีชีวิตตำมแนวพระรำชดำริ
ไปยังประชำชน ให้สำมำรถนำไปปรับใช้ในไร่นำของตนเอง สำมำรถพึง่ พำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
3. บูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของศูนย์
เป้าหมายของโครงการ
1. ต้นแบบของกำรดำเนินงำนสนองพระรำชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง
2. ประชำชนได้รับกำรบริกำรอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเทีย่ วในรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชำติ ทีม่ ีชีวิตตำมแนวพระรำชดำริ
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมำณ 2561
5. งบประมาณโครงการ ปี 2561 จำนวน 11,259,500 บำท
6. แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
ประจำปี
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ
คณะทำงำนขับเคลื่อนฯ
3. ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนและกำรจัดงำนในโอกำสต่ำง ๆ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง

24

6

25.00

ครั้ง

6

-

-

ครั้ง

12

3

25.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
4. รำยงำนประจำเดือน/รำยงำนประจำปี
5. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมการข้าว
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
๒. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
๓. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
๔. ติดตำม แนะนำ และขยำยผล
๕. จ้ำงเหมำนักวิชำกำรเกษตร
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมปศุสัตว์
1. สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์
1.1 เป็ด/ไก่
1.2 ผลิตลูกเป็ด/ไก่
2. ฝึกอบรมเกษตรกร
3. ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
4. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 กำรฝึกอบรม

หน่วย
ครั้ง
บำท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
12
3
25.00
100,000
22,712
22.71

แปลง
ครั้ง
รำย
ครั้ง
รำย/เดือน
บำท

8
50
50
24
1
200,000

50
6
1
26,132

100.00
25.00
100.00
13.07

ตัว
บำท

5,000,000
516,100

-

-

ตัว
ตัว
รำย
รำย/ตัว
บำท

50
500
50
50
68,400

-

-

ไร่
รำย

48
120

48
62

100.00
51.67

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. กำรติดตำมรำยงำนผล
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมชลประทาน
1. ขุดสระโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในพืน้ ทีข่ ยำยผลของศูนย์บริกำร
กำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์บริกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ
ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
2. สำธิตกำรใช้ปยุ๋ พืชสด
3. สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ
4. สำธิตกำรทำปุย๋ หมักสูตรพระรำชทำนฯ
5. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำทีด่ ินในโครงกำรฯ และดูแล
รักษำพืน้ ทีโ่ ครงกำรฯ
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี
2. ติดตำม 2 ครั้ง
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย
ครั้ง
บำท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
4
1
25.00
500,000
132,505
26.50

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

โครงกำร

1

-

-

- อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ

โครงกำร

1

-

-

- อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ

บำท

7,000,000

-

-

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
โครงกำร

2,000
50
100
50
1

31
36
-

31.00
72.00
-

บำท

2,046,600

122,000

5.96

รำย
ครั้ง/รำย
บำท

100
2/100
28,000

100
20,000

100.00
71.43
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทำแปลงส่งเสริมกำรเกษตรแก่เกษตรกร
3. ดูแลแปลงแม่พนั ธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์
4. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ภำยในศูนย์ฯ
5. จ้ำงเหมำแรงงำน
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำร
อุดมกำรณ์ และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

รำย
รำย
ไร่
จุด
คน
บำท

100
100
80
5
2
764,000

100
2
52,000

100.00
100.00
6.81

ครั้ง

4

1

25.00

ครั้ง/รำย
บำท

1/30
36,400

1/30
15,450

100.00
42.45

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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12. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
7) ศูนย์พัฒนาปศุสตั ว์ตามพระราชดาริ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพือ่ สนองพระรำชดำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ทีพ่ ระรำชทำนให้ศูนย์พฒ
ั นำปศุสัตว์ ตำมพระรำชดำริ
เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริทขี่ ำดแคลน และรำษฎรทีย่ ำกจนในเขตพืน้ ทีไ่ ม่ไกลจำกศูนย์
รวมทัง้ เป็นศูนย์พฒ
ั นำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำน
2. เพือ่ ศึกษำวิจัยเทคโนโลยีด้ำนปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำนทีเ่ หมำะสมกับสภำพพืน้ ที่
3. เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพ
และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พนื้ ทีเ่ ป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ
พืน้ ทีโ่ รงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนพืน้ ทีร่ อบศูนย์พฒ
ั นำปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นำเพือ่ ควำมมัน่ คงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
และอุตรดิตถ์ และพืน้ ทีอ่ ำเภอในจังหวัดเลย พืน้ ทีโ่ ครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ
ประชำกรโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นำเพือ่ ควำมมัน่ คงชำยแดน /พืน้ ทีโ่ ครงกำร
อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ /มีฐำนะยำกจน /รำษฎรผู้สนใจทัว่ ไป /ประชำชนผู้ด้อยโอกำส
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จำนวน 3,172,000 บำท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กำรปฏิบตั ิงำนสนับสนุนกำรกำกับ และรำยงำนผล
1.1 ประสำน อำนวยกำร และสนับสนุนกำรปฏิบตั ิกำร ในพืน้ ที่

หน่วย

ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

12

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

-
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แผนปฏิบตั ิงาน
1.2 จัดทำรำยงำน/สรุปผลกำรดำเนินงำน
1.3 กำรประชำสัมพันธ์
2. ประชุมคณะกรรมกำร/คณะทำงำน
2.1 ประชุมคณะกรรมกำร
2.2 ประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนฯ
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
2. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. ฝึกอบรม
4. จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5. ติดตำมและแนะนำเกษตรกร
6. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมปศุสัตว์
1. งำนสำธิตกำรเลี้ยงสุตว์
1.1 สัตว์ปกี
1.2 ผลิตลูกสัตว์ปกี
1.3 สุกร
1.4 ผลิตลูกสุกร
1.5 แพะ - แกะ
1.6 บำรุงรักษำแปลงหญ้ำพืชอำหำรสัตว์

ครั้ง
ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
1
1
-

ครั้ง
ครั้ง
บำท

1
4
100,000

-

-

ตัว
รำย
รำย
แห่ง
ครั้ง
บำท

1,000,000
40
40
1
10
223,500

-

-

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ไร่

400
8,000
8
120
19
10

400
2,000
8
33
19
10

100.00
25.00
100.00
27.50
100.00
100.00

หน่วย

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์
2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร
2.2 ฝึกอบรมนักเรียน
2.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ส่งเสริมสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
2.5 ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร
2.6 ส่งเสริมสัตว์ปกี ใน ร.ร.
2.7 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์
2.8 จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์
2.8 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 กำรฝึกอบรม
2. กำรติดตำมรำยงำนผล
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมหม่อนไหม
1. ดูแลรักษำแปลงหม่อนในฐำนเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน สนับสนุน
วัสดุกำรเกษตร
2. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

รำย
ร.ร.
รำย
รำย/ตัว
รำย/ตัว
ร.ร.
แห่ง
กองทุน
กองทุน
บำท

355
11
20
200/1,500
20/20
11
1
2
2
1,494,600

240
11
82/810
33/33
2
-

373,650

67.61
100.00
41.00/54.00
165.00
18.18
25.00

ไร่
รำย
ครั้ง
บำท

29
80
4
250,000

29
-

100.00
-

ครั้ง

1

-

-

บำท

20,000

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนร่วมกับ
สมำชิก
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ
2. สำธิตกำรทำปุย๋ หมักสูตรพระรำชทำนฯ
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี
2. ติดตำม 2 ครั้ง
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมกำรผลิต ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพืน้ บ้ำน
4. ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร
5. ส่งเสริมกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ
6. ดูแลแปลงแม่พนั ธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์
6.1 แปลงไม้ผล
6.2 แปลงไม้ผลและผักพืน้ บ้ำน
6.3 แปลงพืชสมุนไพร
7. จ้ำงเหมำแรงงำน
8. สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่
9. ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
10. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ไร่
ไร่
บำท

300
50
189,500

300
22
97,825

100.00
44.00
51.62

รำย
ครั้ง/รำย
บำท

200
2/200
56,000

-

-

รำย
ไร่
รำย
รำย
รำย

50
10
100
50
100

-

-

ไร่
ไร่
ไร่
คน
งำน
ครั้ง
บำท

8
3
3
3
2
1
802,000

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์
และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
3. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

ครั้ง

4

1

25.00

ครั้ง/คน
บำท

1/30
36,400

1/30
16,000

100.00
43.96

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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13. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบำยเทคโนโลยีเพือ่ กำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)
๑. เพือ่ ขยำยผลกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนือ่ งจำกปีทผี่ ่ำนมำ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตร
ตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถนำควำมรู้ทไี่ ด้รับไปปรับใช้กับกำรประกอบอำชีพได้
๒. เพือ่ สนับสนุนให้เกษตรกรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้
3. เพือ่ สนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนให้มีศักยภำพในกำรจัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรจำนวน 15,200 รำย ได้รับกำรอบรมและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
จำกศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2550
งบประมาณโครงการปี 2561
จำนวน 61,060,000 บำท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
๑. ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนทีร่ ่วมโครงกำรฯ
๒. เกษตรกรทีไ่ ด้รับกำรอบรม
๓. เกษตรกรทีต่ ิดตำม
๔. งบประมำณทีเ่ บิกจ่ำย
4.1 งบอุดหนุน
4.2 งบรำยจ่ำยอื่น

หน่วย
ศูนย์
รำย
รำย
บำท
บำท
บำท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
120
138
115.00
15,200
4,550
29.93
15,200
61,060,000
48,758,095
79.85
45,000,000
36,437,500
80.97
16,060,000
12,320,595
76.72

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
1. จำนวนเกษตรกรทีต่ ิดตำมจะทรำบ
ณ สิ้นปีงบประมำณ
2. งบประมำณเป็นยอดโอนจัดสรรให้จังหวัด
และค่ำใช้ในส่วนของ กนท.
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14. โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาทีด่ ิน สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เพือ่ ให้เกษตรกรทีม่ ีปญ
ั หาด้านการเกษตรในพืน้ ทีห่ า่ งไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร
ในคราวเดียวกัน และเพือ่ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 46,200 ราย/ปี จัดคลินิก 308 ครั้ง/ปี (4 ครั้ง/จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2545 เป็นต้นมา (เป็นโครงการทีด่ าเนินการต่อเนือ่ ง)
จานวน 47,421,880 บาท (เฉพาะปี 2561)
งบประมาณของโครงการ
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนทีฯ่
2. เกษตรกรลงทะเบียน
3. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ
3.1 คลินิกข้าว
1) บริการเบ็ดเสร็จ
2) บริการต่อเนือ่ ง
3.2 คลินิกประมง
1) บริการเบ็ดเสร็จ
2) บริการต่อเนือ่ ง

หน่วย
ครั้ง/ปี
ราย
ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
4
1
25.00
46,200
5,219
11.30
-

ราย
ราย

15,500
-

1,727
-

11.14
-

ราย
ราย

-

409
-

**
**

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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3.3 คลินิกปศุสัตว์
1) บริการเบ็ดเสร็จ
2) บริการต่อเนือ่ ง
3.4 คลินิกพืช
1) บริการเบ็ดเสร็จ
2) บริการต่อเนือ่ ง
3.5 คลินิกดิน
1) วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบตั ิการ
2) วิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดา
3) หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
3.6 คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.)
1) บริการเบ็ดเสร็จ
2) บริการต่อเนือ่ ง
3.7 คลินิกบัญชี
1) บริการเบ็ดเสร็จ
2) บริการต่อเนือ่ ง
3.7 คลินิกสหกรณ์
1) บริการเบ็ดเสร็จ
2) บริการต่อเนือ่ ง
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

ราย
ราย

21,300
-

2,721
-

12.77
-

ราย
ราย

20,000
1,000

2,094
20

10.47
2.00

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

22,402
820
52,000

12,315
36
17,646

54.97
4.39
33.93

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

-

2,320
6,538
6,538
-

**
**
**
-

ราย
ราย
บาท

19,604
47,421,880

10,945,609

23.08

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

151

16. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การสะพานปลา
วัตถุประสงค์โครงการ
เพือ่ ให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายทีผ่ ลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural Practice)
เป้าหมายของโครงการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสาหรับการบริโภค หรือส่งจาหน่ายต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าสาคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2557 - 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 1,277,578,700 บาท (เฉพาะปี 2561)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. กรมการข้าว
1.1 การส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบตั ิทดี่ ีสาหรับโรงสีข้าว GMP
1) คัดเลือกโรงสีทมี่ ีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
เพือ่ รับการส่งเสริม GMP
2) จ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทาระบบมาตรฐาน GMP
3) โรงสีทผี่ ่านการรับรองตามมาตรฐานปฏิบตั ิทดี่ ีสาหรับ
โรงสีข้าว GMP
4) ประชาสัมพันธ์โรงสีข้าวทีไ่ ด้รับการรับรอง GMP
และ ข้าวสาร Q
1.2 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP
- จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ )

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

โรงสี

20

-

-

โรงสี
โรงสี

20
20

-

-

โรงสี

20

5

25.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และวางแผนการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างวางแผนการดาเนินงาน
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หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

1) การตรวจประเมินแบบรายเดี่ยว

แปลง

30,294

-

-

กลุ่ม

501

-

-

แปลง/แห่ง

1,000

-

-

กลุ่ม

140

-

-

โรงสี
โรงสี

20
20

-

-

กลุ่ม

95

-

-

ราย

200

-

-

2) การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม
1.3 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน
(GAP-Seed)
1) ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน
(GAP-Seed)
2) ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน
(GAP-Seed) แบบกลุ่ม
1.4 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ
(GMP/HACCP) โรงสีข้าว
1) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสีข้าว
2) โรงสีข้าวทีผ่ ่านการรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ
(GMP/HACCP) และได้มาตรฐาน Q
1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
- ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม
1.6 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ข้าว
1) จัดสัมมนาเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานข้าวให้แก่เจ้าหน้าทีก่ รมการข้าว และ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างการกาหนดเป้าหมายทีช่ ัดเจน
และวางแผนการดาเนินงาน อาจมีการปรับแผน
- อยู่ในระหว่างการดาเนินงานเข้าตรวจประเมิน

- อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโครงการอาจมี
การปรับแผน
- อยู่ระหว่างการดาเนินงานตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์

อยู่ระหว่างการดาเนินงานตรวจสอบและรับรอง

- อยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก (Outsource)

- จะเริ่มดาเนินการในเดือน ม.ค - มี.ค. 2561
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2) จัดสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุม

หน่วย
ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
330
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- จะเริ่มดาเนินการในเดือน ม.ค - มี.ค. 2561

ภายในสาหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน
GAP ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
1.7 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
2. กรมประมง
2.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
1) ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม
2) ตรวจประเมินสถานประกอบการ
3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา
1) เฝ้าระวังโรคสัตว์น้าในประเทศ
2) เฝ้าระวังโรคสัตว์น้าส่งออก
3) ฟาร์มปลอดโรค
2.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
3. กรมปศุสัตว์
3.๑ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
๑) จานวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ทไี่ ด้รับบริการพัฒนา
และตรวจประเมินมาตรฐาน
2) จานวนตัวอย่างทีไ่ ด้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
3.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

บาท

12,881,000

1,856,724

14.41

ฟาร์ม
โรงงาน
ตัวอย่าง

32,111
433
100,000

7,007
164
28,642

21.82
37.88
28.64

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
บาท

30,255
34,667
10,080
292,674,300

7,924
15,748
3,162
52,755,863

26.19
45.43
31.37
18.03

แห่ง

43,350

22,352

51.56

ตัวอย่าง

332,880

83,955

25.22

บาท

528,909,400

121,337,978

22.94
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4. กรมวิชาการเกษตร
4.1 จานวนแหล่งผลิตทีไ่ ด้รับการตรวจสอบเพือ่ รับรองมาตรฐาน
ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้)
4.2 จานวนโรงคัดบรรจุ แปรรูปทีไ่ ด้รับการตรวจสอบเพือ่ รับรอง
ตามมาตรฐานการจัดการ ตามระบบ GMP
4.3 จานวนห้องปฏิบตั ิการตรวจสอบสินค้าเกษตร และปัจจัย
การผลิตทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
4.4 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
5.1 พัฒนาเจ้าหน้าทีใ่ นการเป็นวิทยากร
5.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา
5.3 ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ตามระบบ GAP พืช
5.4 ติดตามให้คาปรึกษา และประเมินแปลงเบือ้ งต้นตามระบบ
GAP พืช
5.5 สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้า GAP ขั้นต้น
5.6 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต
สินค้า GAP
5.7 ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต
5.8 จัดเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร GAP
สินค้า GAP และติดตามผลการดาเนินงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

ฟาร์ม

110,150

8,233

7.47

โรงงาน

850

110

12.94

ห้องปฏิบตั ิการ

38

38

100.00

บาท

129,498,500

34,014,900

26.27

คน
ราย
ราย
ราย

500
882
15,000
15,000

503
229
4,575
85

100.60
25.96
30.50
0.57

ราย
ครั้ง

15,000
2

828
1

5.52
50.00

ครั้ง
ครั้ง

18
9

1
-

5.56
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- พัฒนาห้องปฏิบตั ิการโดยการรักษาสภาพ/
ขอบข่ายการรับรอง/เตรียมความพร้อม
เพือ่ ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC : 17025

- จะเริ่มดาเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2 - 3
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5.9 ประเมินสถานการณ์และจัดทาเนียบผู้ผลิต
สินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP
5.10 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
6. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
6.1 การจัดทาและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ
6.2 การพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมัน่
แก่ผู้บริโภค
1) ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ
2) สร้างระบบอาหารศึกษา
3) พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบคลาวด์ รวมทัง้ ขยายผล
การดาเนินงานของระบบสู่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ
4) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามมาตรฐานและรณรงค์
เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ในสินค้า Q
5) จัดทาหลักสูตรด้านการมาตรฐาน และ พัฒนาเพือ่ สร้าง
องค์ความรู้แก่บคุ คลากร
6.3 การพัฒนาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ
- พัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบ
รับรองอาหารฮาลาล
6.4 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
เรื่อง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
1
-

บาท

135,425,600

11,187,409

8.26

เรื่อง

1

-

-

จังหวัด
กิจกรรม
ราย

76
2
700

153

21.86

ครั้ง

8

1

12.50

หลักสูตร

10

1

10.00

กิจกรรม

4

1

25.00

บาท

70,561,100

14,214,924

20.15

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- จะเริ่มดาเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2 - 3

- อยู่ระหว่างจัดทามาตรการบังคับ

- อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้แต่ละจังหวัด
- เริ่มดาเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 2561

- จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในระบบ
การรับรองฮาลาล
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7. องค์การสะพานปลา
7.๑ โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้าพร้อมระบบบาบัด
น้าเสียและสิ่งก่อสร้างประกอบท่าเทียบเรือประมงชุมพร
(วงเงินงบประมาณ ๔๓,๗๕๖,๖๐๐ ล้านบาท)

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

แห่ง

1

-

-

- อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบก่อสร้างให้สอดคล้อง
กับการปรับลดงบประมาณในภาพรวม และ
กาหนดราคากลางโครงการฯ ของคณะกรรมการ

7.2 โครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้าและโรงคลุม
คัดเลือกทูน่าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
(วงเงินงบประมาณ ๕๓,๗๙๒,๒๐๐ ล้านบาท)

แห่ง

1

-

-

7.3 โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบขนถ่ายสัตว์น้า
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
(วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๐,๐๐๐ ล้านบาท)

แห่ง

1

-

-

7.4 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงท่าเทียบเรือ และตลาดประมง
อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี (งบกลางปี 60) (วงเงินงบประมาณ
๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐ บาท)
7.5 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง
(งบผูกพัน ปี 60 วงเงินงบประมาณ ๖๓.๘๙๙ ล้านบาท
คงเหลือมาจากปี ๖๐ จานวนเงิน ๕๓.๕๒๗ ล้านบาท)

แห่ง

1

-

-

- อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบก่อสร้างให้สอดคล้อง
กับการปรับลดงบประมาณในภาพรวม และ
กาหนดราคากลางโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ
โดยมอบหมายท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตดาเนินการ
สืบราคากลาง
- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์ในระบบขนถ่ายสัตว์น้า ได้แก่ โต๊ะคัดเลือก
สัตว์น้า รางสแตนเลส และรถยกลากพาเลท
ชนิดสแตนเลส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding )
- อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาสัญญาของ
ผู้ได้สิทธิดาเนินโครงการฯ

แห่ง

1

-

-

- กาลังดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2561

163

แผนปฏิบตั ิงาน
7.6 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
- งบประมาณปี ๒๕๖๑
- งบผูกพันปี ๖๐
- งบกลางปี ๖๐

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

บาท
บาท
บาท

107,628,800
53,527,000

10,594,000

19.79

บาท

187,921,900

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

164

15. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ทีส่ ูง (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรทีม่ ีอายุมากขึ้น และมีจานวนลดลง
2. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ
และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ
3. เพือ่ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
4. เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร
5. เพือ่ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทัง้ ทางด้านการผลิต การแปรรูป
และการตลาด
6. เพือ่ สร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ทีเ่ ป็นต้นแบบการเรียนรู้ทเี่ ข้มแข็งให้แก่เพือ่ นเกษตรกรได้
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร 64,995 ราย
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 163,255,700 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
1.1 การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพือ่ เข้าสู่
ภาคการเกษตร
1) สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่

หน่วย

ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

50

50

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

100.00

152

แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

2) สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพิม่ ศักยภาพการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่
3) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young
Smart Farmer
4) อบรมหลักสูตรเพิม่ ศักยภาพ Young Smart Farmer
5) ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สาหรับธุรกิจเกษตร
อาหารใหม่ยุคประเทศไทย 4.0
6) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young
Smart Farmer ระดับเขต
7) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young
Smart Farmer ระดับประเทศ
8) พัฒนาศูนย์บม่ เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
1) สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ Smart Farmer Core team
ระดับเขตและจังหวัด
2) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
2.1) เวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล แผนพัฒนาการผลิต และ
ค้นหา SmartFarmer ต้นแบบ
2.2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer
3) สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ
1.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

คน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
110
100
90.91

ราย

2,695

-

-

ราย
ราย

450
100

-

-

ราย

540

-

-

ราย

200

-

-

ศูนย์

27

-

-

คน

110

110

100.00

ราย

20,000

-

-

กลุ่ม
ราย
บาท

77
4,410
44,808,900

6,044,336

13.49

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการจัดอบรมระยะที่ 1
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. กรมการข้าว
2.1 พัฒนาเกษตรกรทีย่ ังไม่เป็น Smart Farmer
(Developing Smart Farmer)
1) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน
2) จัดทาคู่มือโครงการ คู่มือฝึกอบรม และสื่อเผยแพร่
สาหรับ ให้ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน
2.2 พัฒนาเกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Farmer แล้ว (Existing
Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)
1) ฝึกอบรม Existing Farmer เพือ่ พัฒนาเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ (Model Smart Farmer)
2) เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart
Farmers) กับผู้ประกอบการรูปแบบและการค้า
2.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
3. กรมประมง
3.1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพือ่ พัฒนา
เกษตรกรสู่ Smart Farmer
3.2 ถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ
3.3 จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานสาหรับเจ้าหน้าที่
3.4 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
4. กรมปศุสัตว์
4.1 พัฒนาเกษตรกรทีย่ ังไม่เป็น Smart Farmer
(Developing Smart Farmer)

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

โรงเรียน
เรื่อง

102
8

-

-

ราย

200

75

37.50

ราย

50

-

-

บาท

16,677,800

5,052,000

30.29

ราย

16,000

14,001

87.51

ราย
เล่ม
บาท

231
430
16,958,400

430
7,894,825

100.00
46.55

ราย

10,180

3,873

38.05

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

- จัดอบรม
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

154

แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
2) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer
4.2 พัฒนาเกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Farmer แล้ว (Existing
Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)
- สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้ Smart Farmer
4.3 เกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Farmer ต้นแบบ
- ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ
4.4 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
5. กรมวิชาการเกษตร
5.1 พัฒนาเกษตรกรทีย่ ังไม่เป็น Young Smart Farmer
1) อบรมให้ความรู้เกษตรกรเฉพาะด้านเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตร และการใช้ชีวภัณฑ์เพือ่ ลดการใช้สารเคมีในผัก
2) คัดเลือกเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกร
นาไปปฏิบตั ิเองเพือ่ พัฒนาเป็น Smart farmer
5.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
6. กรมชลประทาน
6.1 พัฒนาเกษตรกรทีย่ ังไม่เป็น Smart Farmer (Developing
Smart Farmer)
6.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

ราย
ราย
ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
10,000
3,873
38.73
180
3,000
1,104
36.80

ราย
ราย
ราย
บาท

3,000
86
86
14,921,600

1,104
5,269,447

36.80
35.31

ราย

900

-

-

ราย

170

-

-

บาท

1,300,000

-

-

กลุ่ม

1,106

-

-

บาท

8,671,800

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดเตรียมหลักสูตร
และคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดาเนินการ

155

แผนปฏิบตั ิงาน
7. สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
7.1 พัฒนาเกษตรกรทีย่ ังไม่เป็น Smart Farmer
(Developing Smart Farmer)
- การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปทีด่ ิน
72 จังหวัด
7.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
8.1 พัฒนาเกษตรกรทีย่ ังไม่เป็น Smart Farmer (Developing
Smart Farmer)
1) จัดทาฐานข้อมูล/สารวจความต้องการความรู้จัดอบรม
ให้ความรู้ตามความต้องการนัน้ ๆ
2) พัฒนาสมาชิกสหกรณ์สู่ Smart Farmer
8.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

ราย

5,000

864

17.28

บาท

37,940,000

3,691,292

9.73

ราย

5,320

-

-

ราย

3,800

-

-

ราย
บาท

1,520
3,428,300

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างการคัดเลือกเป้าหมาย
เพือ่ ดาเนินงานตามแผน

156

แผนปฏิบตั ิงาน
9. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
9.1 พัฒนาเกษตรกรทีย่ ังไม่เป็น Smart Farmer
(Developing Smart Farmer)
- จัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยคัดสรร
เกษตรกรทีผ่ ลิตสินค้าเกษตรคุณภาพในแต่ละท้องถิ่น
มาจาหน่ายสินค้าในตลาด อ.ต.ก. โดยเกษตรกรสามารถ
พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทที่ นั สมัย / สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
รายอื่นๆ ได้
9.2 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูง (องค์การมหาชน)
10.1 พัฒนาเกษตรกรทีย่ ังไม่เป็น Smart Farmer
(Developing Smart Farmer)
- อบรมให้ความรู้เกษตรกร
10.2 พัฒนาเกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Farmer แล้ว
(Existing Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)
- อบรมให้ความรู้เกษตรกร
10.3 งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

ราย

800

234

29.25

บาท

16,000,000

916,800

5.73

ราย

350

137

39.14

ราย
บาท

100
2,548,900

33,544

1.32

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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17. ตลาดเกษตรกร
1) โครงการตลาดเกษตรกร
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรจาหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทมี่ ีคุณภาพปลอดภัยทีผ่ ่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP GMP เป็นต้น
โดยเกษตรกรเป็นผู้จาหน่ายเอง
2. เพือ่ เปิดโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตทีเ่ ป็นลักษณะของท้องถิ่น
3. เพือ่ ให้ภาคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสให้ความร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR)
เป้าหมายของโครงการ
77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปงี บประมาณ 2558
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 10,927,200 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

แผนปฏิบตั ิงาน
1. พัฒนาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่

หน่วย
ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
3
2
66.67

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- ครั้งที่ 1 วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560
จังหวัดปทุมธานี หลักสูตร การสัมมนาเชิง
ปฎิบตั ิการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร
เข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0
- ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2560
จังหวัดสระบุรี หลักสูตร การสัมมนาเชิง
ปฎิบตั ิการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร
เข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
1,155
-

2. พัฒนาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร

ราย

3. พัฒนาตลาดเกษตรกร

แห่ง

77

-

-

4. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
5. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร

แห่ง
ครั้ง

44
1

-

-

6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

บาท

10,927,200

505,300

4.62

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- อยู่ระหว่างการชี้แจงโครงการในระดับพืน้ ที่
และวิเคราะห์หลักสูตร
- อยู่ระหว่างการชี้แจงโครงการในระดับพืน้ ที่
และวิเคราะห์ความต้องการ
- แผนการดาเนินงานอยู่ในไตรมาส 3
เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2561
โดยงบประมาณจะโอนมาในไตรมาส 3
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17. ตลาดเกษตรกร
2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. เพือ่ ให้สหกรณ์จัดตั้งตลาดเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด รวมทัง้ การจัดการด้านอื่น ๆ ร่วมกับเกษตรกรทีเ่ ป็นสมาชิกของสหกรณ์
2. เพือ่ ให้สหกรณ์สามารถบริหารการดาเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจาหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกในสหกรณ์ทงั้ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพได้รู้ความต้องการของตลาดเพือ่ นาไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ
8 จังหวัด (10 สหกรณ์)
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 2,669,500 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก

หน่วย
แห่ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
10
100.00
10

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
1.สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ จก. จ.กาญจนบุรี
2. สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จก. จ. ลพบุรี
3.สหกรณ์นิคมด่านซ้าย จก. จ. สุพรรณบุรี
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
8. จ. ชุมพร (สหกรณ์นิคมหลังสวน จก. และ
(สหกรณ์นิคมปะทิว จก.)
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกด้านการผลิต
และด้านการตลาด
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการได้รับการพัฒนาศักภาพ
4. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นจากการนาสินค้าเกษตรมาจาหน่าย
ในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
450
20.00
90

ราย
บาท/คน/ปี

450
12,000

90
-

20.00
-

บาท

2,669,500

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในพืน้ ที่
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17. ตลาดเกษตรกร
3) โครงการส่งเสริมการจัดตัง้ ตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. เพือ่ จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
2. เพือ่ ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรทาหน้าทีก่ ารตลาดของชุมชน สร้างมูลค่าเพิม่ ในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์และประมง สร้างการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน
3. เพือ่ เพิม่ ช่องทางเลือกการจาหน่ายผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทัว่ ไป
เป้าหมายของโครงการ
6 จังหวัด (6 สหกรณ์)
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 41,138,900 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายในการสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง
เพือ่ ขยายพืน้ ทีต่ ลาดเกษตรกรของสหกรณ์

หน่วย
แห่ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
6
100.00
6

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
1.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จก.จ.ร้อยเอ็ด
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จก.จ.อุตรดิตถ์
3.สหกรณ์การเกษตรประตูปา่ จก. จ.ลาพูน
4.สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จก. จเพชรบุรี
5.สหกรณ์การเกษตรประมงแม่กลอง จก.
จ.สมุทรสงคราม
6. สหกรณ์การเกษตร เมืองสุราษฏร์ธานี จก.
จ. สุราษฏร์ธานี
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
66.67
6
4

2. สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เพือ่ ขยายพืน้ ทีต่ ลาดเกษตรกร
ของสหกรณ์

แห่ง

3. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีจ่ าหน่าย
สินค้าเกษตร
4. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นจากการนาสินค้าเกษตรมาจาหน่าย
ในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง

ราย

6,000

-

-

บาท/คน/ปี

12,000

-

-

บาท

41,138,900

31,190,892

75.82

5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างเพือ่ ขยาย
พืน้ ทีต่ ลาดเกษตรกรสู่การเป็นตลาดกลางสินค้า
เกษตรของสหกรณ์ โดยอุปกรณ์ทสี่ นับสนุน
ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ อาคารรวบรวม
ผลผลิต เครื่องชั่ง ลานตาก และไซโล
ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 30.00
ของมูลค่าสิ่งก่อสร้างหรือมูลค่าอุปกรณ์ทจี่ ัดซื้อ
- อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ
- อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ
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18. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. เพือ่ ใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพิม่ มูลค่าแก่สินค้าเกษตร
2. เพือ่ พัฒนาสหกรณ์ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด โครงสร้างพืน้ ฐาน
3. เพิม่ ศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าขายตามแนวชายแดน
เป้าหมายของโครงการ
รวม 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 1. เขตพัฒนาฯ แม่สอด (จังหวัดตาก) 2. เขตพัฒนาฯ อรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว) 3. เขตพัฒนาฯ
มุกดาหาร (จังหวัดมุกดาหาร) 4 .เขตพัฒนาฯ สะเดา (จังหวัดสงขลา) 5 .เขตพัฒนาฯ ตราด (จังหวัดตราด) 6 .เขตพัฒนาฯ หนองคาย (จังหวัดหนองคาย)
7. เขตพัฒนาฯ เชียงของ (จังหวัดเชียงราย) 8. เขตพัฒนาฯ แม่สาย (จังหวัดเชียงราย) 9. เขตพัฒนาฯ เชียงแสน (จังหวัดเชียงราย) 10. เขตพัฒนาฯ นครพนม
(จังหวัดนครพนม) 11. เขตพัฒนาฯ กาญจนบุรี (จังหวัดกาญจนบุรี) และ 12. เขตพัฒนาฯ นราธิวาส (จังหวัดนราธิวาส)
ระยะเวลาของโครงการ
ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 21,045,200 บาท (งบอุดหนุน 20,524,000 บาท งบดาเนินงาน 521,200 บาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

1. จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผล
ทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิงานและแผนการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ปฏิบตั ิงาน กากับ ดูแล แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์ในการดาเนินตาม
โครงการฯ พร้อมทัง้ แก้ไขปัญหา
4. ติดตาม และรายงานผลการดาเนินโครงการฯ

ฉบับ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
1
100.00
1

จังหวัด

10

-

-

สหกรณ์

40

-

-

จังหวัด

10

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และสหกรณ์เพือ่ ร่วมบูรณาการดาเนินงาน
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
6. การก่อสร้างปัจจัยพืน้ ฐานด้านการตลาด
6.1 ลานตากผลผลิตขนาด 3 ไร่ (สกก.พบพระจากัด)
6.2 โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตร.ม. (สกก.พบพระจากัด)
6.3 โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง 80 ตัน/วัน (สกก.พบพระจากัด)
6.4 โรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน (สกก.พบพระจากัด)
6.5 โรงลดความชื้นขนาด 250/ตัน/วัน (สกก.แม่ระมาดจากัด)
7. การเบิกจ่ายงบประมาณ
7.1 งบดาเนินงาน
7.2 งบอุดหนุน (อุปกรณ์สิ่งก่อสร้าง)
1) ลานตากผลผลิตขนาด 3 ไร่ (สกก.พบพระจากัด)
2) โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตร.ม. (สกก.พบพระจากัด)
3) โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง 80 ตัน/วัน (สกก.พบพระจากัด)
4) โรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน (สกก.พบพระจากัด)
5) โรงลดความชื้นขนาด 250/ตัน/วัน (สกก.แม่ระมาดจากัด)

จังหวัด
แห่ง
โรง
โรง
โรง
โรง
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)
10
1
1
1
1
1
21,045,200
521,200
20,524,000
2,184,000
3,500,000
840,000
7,000,000
7,000,000

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ในปี 2561 ดาเนินการ 2 แห่ง อุดหนุนอุปกรณ์
ก่อสร้าง คือ สหกรณ์การเกษตรพบพระ จากัด
และสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จากัด
จ.ตาก อยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง
เนือ่ งจาก อยู่ในเขตทีห่ า้ มก่อสร้างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย วันที่ 9 มีนาคม 2560
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19. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครือ่ งจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล
ไตรมาสที่ 1 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. ลดต้นทุนการผลิต และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพืน้ ทีใ่ ห้แก่เกษตรกรทีป่ ลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์การเกษตร เพือ่ ให้บริการและอานวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้ร่วมกันช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
3. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอานวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมการบริการจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
2. พืน้ ทีท่ านา 100,000 ไร่ (ลดต้นทุนการผลิตได้ 65 บาทต่อไร่)
3. จานวนสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 150,000 ตัน (ลดต้นทุนการผลิตได้ 180.50 บาทต่อตัน)
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2562
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน .................-........................ บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
1.1 ข้าว
1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. การขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ของสหกรณ์การเกษตร
2.1 ข้าว
- วงเงินทีอ่ นุมัติ
2.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- วงเงินทีอ่ นุมัติ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

แห่ง
แห่ง

100
10

-

-

แห่ง
บาท
แห่ง
บาท

-

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- ผลการดาเนินงานโครงการในระยะนาร่อง
(ปี(ปี2559)
2559)มีสมีหกรณ์
สหกรณ์ผู้ปผู้ปลูกลูข้กาข้วและข้
าว และาวโพด
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมโครงการ 19 แห่ง
สามารถให้บริการในพืน้ ทีป่ ลูกข้าว 4,624 ไร่
และสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 3,005 ตัน
ส่วนระยะขยายผล (ปี 2560) มีสหกรณ์
ผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง
ได้รับอนุมัติวงเงิน
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แผนปฏิบตั ิงาน
3. การบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3.1 รถเกี่ยวนวดข้าว และรถเทรลเลอร์
1) พืน้ ทีใ่ ห้บริการ
2) จานวนผู้ใช้บริการ
3) อัตราค่าบริการ
4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ ที่
3.2 เครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1) ปริมาณสีข้าวโพด
2) จานวนผู้ใช้บริการ
3) อัตราค่าบริการ
4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ ที่
4. การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร
- จานวนสหกรณ์ทจี่ ัดทาข้อมูลการผลิตของสมาชิกเกษตรกร
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
5. การแนะนาส่งเสริมและติดตามการดาเนินโครงการ
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค. 60)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
จาก ธ.ก.ส. 55.806 ล้านบาท

แห่ง
ไร่
ราย
บาท/ไร่
บาท/ไร่
แห่ง
ตัน
ราย
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

-

-

แห่ง

-

-

-

ครั้ง
ล้านบาท

-

-

-
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20. โครงการจัดรูปที่ดนิ และจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมชลประทาน สานักงานจัดรูปทีด่ ินกลาง
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นาและทีด่ ินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพือ่ ให้เกษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขันพืนฐานด้านการเกษตรทีด่ ี ประกอบด้วย คูส่งนา คูระบายนา ทางลาเลียงปัจจัยการผลิต -ผลผลิต
รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ทดี่ ิน (โฉนด)
3. เพือ่ ยกระดับรายได้สุทธิจากการผลิตของเกษตรกรให้สูงขึน
เป้าหมายของโครงการ
1. งานจัดรูปทีด่ ิน (ก่อสร้างใหม่) 3 โครงการ และ ปรับปรุงจัดรูปทีด่ ิน 3 โครงการ
2. งานจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่) 55 โครงการ และ ปรับปรุงจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรม 11 โครงการ
ระยะเวลาของโครงการ
ตังแต่ ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 982,599,300 บาท (งานจัดรูปทีด่ ิน 43,040,000 บาท งานปรับปรุงจัดรูปทีด่ ิน 19,464,800 บาท งานจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรม
751,538,200 บาท งานปรับปรุงจัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรม 168,556,300 บาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. งานจัดรูปทีด่ ิน
1.1 งานจัดรูปทีด่ ิน (ก่อสร้างใหม่) 3 โครงการ
1) สารวจความเหมาะสมของพืนทีเ่ พือ่ วางโครงการสารวจ
2) วางโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการ
3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทา
บันทึกยินยอม
4) ออกประกาศกาหนดท้องทีท่ จี่ ะสารวจเป็นเขต
โครงการจัดรูปทีด่ ิน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)

แห่ง
ครัง
ครัง

3
3
3

3
3
3

100.00
100.00
100.00

แห่ง

3

-

-

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
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แผนปฏิบตั ิงาน
5) สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ
6) ดาเนินการออกแบบ
7) จัดตังกลุ่มใช้นา
8) ผลการดาเนินการก่อสร้าง
9) งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
1.2 งานปรับปรุงจัดรูปทีด่ ิน 3 โครงการ
1) สารวจความเหมาะสมของพืนทีเ่ พือ่ วางโครงการสารวจ
2) วางโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการ
3) สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ
4) ดาเนินการออกแบบ
5) ผลการดาเนินการก่อสร้าง
6) งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
2. งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม
2.1 งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม
(ก่อสร้างใหม่) 55 โครงการ
1) สารวจความเหมาะสมของพืนทีเ่ พือ่ วางโครงการสารวจ
2) วางโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการ
3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทา
บันทึกยินยอม
4) ออกประกาศกาหนดท้องทีท่ จี่ ะสารวจเป็นเขต
โครงการจัดรูปทีด่ ิน
5) สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ

ครัง
แห่ง
กลุ่ม
ร้อยละ
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
3
3
100.00
3
3
100.00
3
100
8.86
8.86
43,040,000
2,451,258
5.70

แห่ง
ครัง
ครัง
แห่ง
ร้อยละ
บาท

3
3
3
3
100
19,464,800

3
3
3
3
2.55
3,504,605

100.00
100.00
100.00
100.00
2.55
18.00

แห่ง
ครัง
ครัง

55
55
55

55
55
55

100.00
100.00
100.00

แห่ง

55

-

-

ครัง

55

55

100.00

หน่วย

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

6) ดาเนินการออกแบบ
7) จัดตังกลุ่มใช้นา
8) ผลการดาเนินการก่อสร้าง
9) งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
2.2 งานปรับปรุงจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม 11 โครงการ
1) สารวจความเหมาะสมของพืนทีเ่ พือ่ วางโครงการสารวจ
2) วางโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการ
3) สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ
4) ดาเนินการออกแบบ
5) ผลการดาเนินการก่อสร้าง
6) งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

แห่ง
กลุ่ม
ร้อยละ
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
55
55
100.00
55
2.03
100
2.03
5.12
751,538,200
38,496,942

แห่ง
ครัง
ครัง
แห่ง
ร้อยละ
บาท

11
11
11
11
100
168,556,300

11
11
11
11
1.47
4,073,371

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

100.00
100.00
100.00
100.00
1.47
2.42
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21. โครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาทีด่ ิน
วัตถุประสงค์โครงการ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าไว้ใช้ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทัง้ ผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ
ขุดสระน้้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จ้านวน 45,000 บ่อ ( ปี 2561 )
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2560
งบประมาณโครงการปี 2561
จ้านวน 804,600,000 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ ขนาด 1,260 ลบ.ม.
2. ค่าส้ารวจและติดตามการก่อสร้าง
3. สระน้้าทีข่ ุดแล้วเสร็จ
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
บ่อ
บ่อ
บ่อ
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
31 ธ.ค.60)
45,000
7.01
3,153
4.52
45,000
2,036
7.01
45,000
3,153
4.49
804,600,000
36,113,981

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โทรศัพท์ 0-2579-0555 โทรสาร 0-2579-2670
1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
1.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561
1.3 โครงการพระราชดาริ
1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มนาปายตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3) ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4) โครงการพัฒนาพืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชดาริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดาริ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-0507 โทรสาร 0-2579-0507
2.1 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก
ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562
2.2 การปรับเปลี่ยนพืนที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
1) การเลียงกระบือ
2) การเลียงโคเนือ
3) การเลียงแพะ
4) การทานาหญ้า
3. ส่วนประเมินผลพืช โทรศัพท์ 0-2579-0507 โทรสาร 0-2579-0507
3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕62
3.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569
3.3 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
3.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
3.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ ปี 2560 - 2579
4. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
4.2 โครงการตลาดเกษตรกร
4.3 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-0555 โทรสาร 0-2579-2670
5.1 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561
5.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561
5.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
5.4 โครงการแหล่งนาในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561

6. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร โทรศัพท์ 0-2579-0507 โทรสาร 0-2579-0507
6.1 นโยบายยางธรรมชาติ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
6.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
6.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
6.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล


