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โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

• เพ่ือพัฒนาระบบแผนท่ีแปลงท่ีดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล 
• เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมาใช้บริการ
• เพ่ือปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
• เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์โครงการ
❖ เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน และผู้เข้ามารับ

บริการกับ ส.ป.ก. จ านวน 143,000 ราย
❖ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ และแก้ไข

ปัญหาการใช้ ท่ีดินท า กินด้ านปศุสั ต ว์ 
จ านวน 1,000 ราย

เป้าหมาย

งบประมาณ
308,989,800 บาท

เบิกจ่าย 26,074,000 บาท
(8.44%)

ผลการด าเนินงาน

✓ปรับปรุงแผนที่แปลงตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 31,535 ไร่ เป้าหมาย 260,000 ไร่ (ร้อยละ 12.13)
✓ การให้บริการศูนย์ประชาชน 44,778 ราย เป้าหมาย 143,000 ราย (ร้อยละ 31.31)
✓ จัดที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร 1,906 ราย เป้าหมาย 63,000 ราย (ร้อยละ 3.03)

✓ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเล้ียงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ อยู่ระหว่าง
เสนอทางเลือกอาชีพให้แก่เกษตรกร

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ส.ป.ก.

ปศ.

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กรมปศุสัตว์หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ



เบิกจ่ายแล้ว 8.94 %

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

วัตถุประสงค์

- ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี 
- ศูนย์เรียนรู้พืชผัก  
- ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 

ศูนย์เครือข่าย 
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ

ศูนย์หลัก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
อ าเภอละ 1 ศูนย์  รวม 882 ศูนย์

ผลการด าเนินงาน

พัฒนา ศพก. หลัก 
จ านวน 882 ศูนย์ - กรมปศุสัตว์ 113 ศูนย์

- กรมประมง 15 ศูนย์
- กรมส่งเสริมการเกษตร 27 ศูนย์

พัฒนา ศพก.
เครือข่าย - กรมปศุสัตว์ 81 ศูนย์

- กรมประมง 25 ศูนย์
- กรมส่งเสริมการเกษตร 31 ศูนย์

พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้น ากลุ่ม 
เครือข่าย 3,359 ราย

จ านวน 376.0233 ล้านบาท

งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ข้อค้นพบ
จากการติดตาม

ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่ง 
ขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง 

ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.
บางแห่งไม่ทราบว่าได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศพก.

เช่ือมโยงเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะ
ขอความร่วมมือยังไม่เกิดการท างานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม

การพัฒนา สนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นการอบรม 
และให้ปัจจัยการผลิต ขาดการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอด



วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมศีักยภาพทั้งทางด้านการผลิต 

การแปรรูป และการตลาด เป็น Smart farmer ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายของโครงการ  
ยกระดับเกษตรกรเป็น Smart Farmer  

จ านวน 57,790 ราย 

จ านวน 151.56 ล้านบาท   
เบิกจ่าย 8.72 ล้านบาท (5.75%)   

งบประมาณ 

Yong Smart Farmer  
จ านวน 720ราย 

Smart Farmer ต้นแบบ  
จ านวน 296 ราย 

Smart Farmer 
จ านวน 2,992 ราย 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) 

พฒันา 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสตัว์ กรมประมง  
                             กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์
1. เพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ

ตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยนื

3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม 
ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขัน้ที่ ๒ และขั้นที่ ๓ 
ได้ต่อไป

เป้าหมาย
เกษตรกร จ านวน  70,000 ราย

งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 182,487,960 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 1,264,460 บาท
(0.69%)

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ 1,644 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.53

ของเป้าหมาย 4,500 แห่ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่เกษตรกร 147 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของเป้าหมาย 70,000 ราย จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 
2,611 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.73 ของเป้าหมาย 70,000 ราย ประชาสัมพันธ์/
สร้างการรับรู้ 16 ครั้ง ราย คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง 
ติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 1,760 คิดเป็นร้อยละ 2.51 ของเป้าหมาย 
70,000 ราย ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 992 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 22.04 ของเป้าหมาย 4,500 ราย ส่วนกิจกรรมอื่น  ๆอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สป.กษ. ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร

เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์  
ด้านประมง ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช  ให้ค าแนะน าการผลิตพืชในพ้ืนที่ท่ีเหมาะสม สนับสนุนการใช้ 
สารอินทรีย์  ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ลดรายจ่าย  สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ 165 พ้ืนที่ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม 36 พ้ืนที่  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านปศุสัตว์และประมง  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลติพืช การปรับปรุงบ ารุงดินให้แก่เกษตรกร จ านวน 10,534 ราย 

เป้าหมาย

64,506,700 บาท
เบิกจ่าย 1,576,300 บาท

คิดเป็นร้อยละ 2.44

งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลการด าเนินงาน
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบ

แปลงรวมด าเนินการได้ 1 พ้ืนที่  คิดเป็นร้อยละ 2.78
- ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลติพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่แก่เกษตรกร 

ด าเนินการได้ 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.58

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมพัฒนาที่ดิน  และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ



เพื่อให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับประโยชน์ของการผสมปุ๋ยใช้เอง 
และใช้ปุ๋ยท่ีตรงตามความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม  

สามารถลดต้นทุนการผลิต และจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพได้ 

งบประมาณ 
จ านวน 44.0697 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 

การจัดท าโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การผสมปุ๋ย การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต การอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ การตรวจ
วิเคราะห์ดินของเกษตรกร อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

โครงการส่งเสริม 

การผสมปุ๋ยใช้เอง 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต วัตถุประสงค์โครงการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน 

เป้าหมายโครงการ  

1. อบรมสมาชิกวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย 7,500 ราย 
2. อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 40,000 ราย 
3. อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน 40,000 ราย 



วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการ

ด ารงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม

2) เชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการด าเนินธุรกิจ 
ร่วมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ

เป้าหมาย 

สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
เงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

เพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นา 1,500 ราย 
พื้นที่ด าเนินการ 7,500 ไร่ ในพื้นที่ 

19 จังหวัด 

งบประมาณ
อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติงาน

และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563

ผลการด าเนินงาน

มีแผนแจ้งสถาบันเกษตรกรและคัดเลือก
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 1,500 ราย พื้นที่ที่ได้รับ
การส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 7,500 ไร่ มีสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 122 แห่ง ได้แก่ 
สหกรณ์ 78 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 44 แห่ง และมี
แผนจัดอบรมและศึกษาดู งานการท าเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,500 ราย
และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชกิ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละ 6,000 บาท

โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562



พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพดิน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรใหกับเกษตรกรในรูปแปลงรวม

ดานสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุน

ดานการสงเสริมและการ จัดทํา
บัญชีครวัเรอืน

สาํรวจความตองการและใหการสนับสนุนเงินกูจากกองทุนพัฒนาสหกรณ รวมทัง้เชื่อมโยงธุรกิจเงินกูระหวางสหกรณ
ชี้แจง/แนะนําแนวทางการสนับสนุนเงินทุนในการสงเสริมและพัฒนาในการประกอบอาชีพ

สงเสริมแนะนํา/ติดตาม/ประเมินการจัดทําบัญชีสหกรณ บัญชีครัวเรือน บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ บัญชีรับ-จาย
ใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่ สอนวางระบบบัญชีสหกรณขั้นตน

สาธารณะประโยชน 16 แหง
เน้ือที่ 9,124 ไร

พืน้ที่ ส.ป.ก. 22 แหง
เน้ือที่ 19,894 ไร

ปาชายเลน 7 แหง
เน้ือที่ 135 ไร

ที่ราชพสัดุ
2 แหง เน้ือที่ 318 ไร

วัตถุประสงค เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร

การดําเนินงาน
ของหนวยงาน

ดานการพัฒนาทีด่นิและการใชประโยชนทีด่ิน
บนพืน้ฐานขอมูล Zoning

ดานพัฒนาแหลงน้ําและ
การพัฒนาปจจัยพืน้ฐาน

ดานการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

ดานการสงเสรมิ
การรวมกลุม

พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค/บริโภค และจัดหาแหลงนํ้า

สนับสนุนเพาะเลี้ยงสัตวปก (ไก) สงเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน สนับสนุนวัสดุสาธิตทางการประมง
ถายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูป สงเสริมการปลูกไมผลและพืชไร ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พืชและสนับสนุนวัสดุการเกษตร

ปาสงวนแหงชาติ 85 แหง
เน้ือที่ 418,126 ไร

บูรณาการระหวางหน่วยงาน และติดตามการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ อบรมสมาชิกสหกรณในการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ

งบประมาณ 64.5067 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน พัฒนาการ
ผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาข้าว ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่
ได้มาตรฐานต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ สร้างคามเข็มแขง็ของกลุ่ม สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลติด้านการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข็มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กรมการข้าว

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายโครงการ ในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด

อยู่ระหว่างด าเนินการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
พร้อมทั้งโอนจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเตรียมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบประมาณ จ านวน 12,545,000 บาท



วัตถุประสงค์
 เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่ง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้รน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างจติส านึก
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า และสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า
ชายฝ่ังอย่างย่ังยืน

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชนประมง
กรมประมง

1. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ และส ารวจ
ความต้องการ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นจัดท าแผนงาน  144 ชุมชน
3. คณะท างาน/คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติโครงการ 3 ครั้ง

4. ติดตาม ประเมินผล 22 จังหวัด

งบประมาณ 38,000,000 บาท

อยู่ระหว่าง
รอตรวจสอบ
งบประมาณ 
ปี 2563

ผลการ
ด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ 
ตลอดจนให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

เป้าหมายโครงการ ในพื้นที่ : บุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์  หนองคาย    
ชัยภูมิ สงขลา ชุมพร น่าน ล าปาง พะเยา และเชียงราย

แผนการด าเนินงาน
ชี้แจงโครงการและติดตามงานของเจ้าหนา้ที่ จ านวน 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมทบทวน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอ่นไหม 120 ราย/70 กลุ่ม/10 กลุ่ม 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เส้นไหมยืน  และอุปกรณ์การทอผ้า) จ านวน 999 กก. / 999 ชุด

กลุ่มเกษตรกรที่มกีารรวมกลุม่การผลิต จ านวน 90 กลุ่ม

สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 999 สินค้า / ชนิด
การติดตามและให้ค าปรึกษา จ านวน 5 ครั้ง

ผลการด าเนินงาน
อยู่ระหว่าง
รอจัดสรร

งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบประมาณ จ านวน 12,678,600 บาท



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลติด้านการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาความเข็มแข็งกลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิก เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ การเงิน ครอบครัวและอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและเครือข่าย ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
แม่บ้านเกษตรกร  และยุวเกษตรกร

จ านวน 
27,605 ราย

กลุ่มยุวเกษตรกร 
 พัฒนาศักยภาพสู่ Smart Group จ านวน 750 ราย
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 200 ราย

ส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน 
 พัฒนาสร้างการรับรู้ และจัดท าแผนฯ จ านวน 300 ราย 
และพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร จ านวน 90 ราย

งบประมาณ 34,245,300 บาท : เบิกจ่ายแล้ว 458,200 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
- วิเคราะห์ศักยภาพ จัดท าแผนพัฒนาสู่ Smart Group จ านวน 945 ราย
- พัฒนาองค์ความรู้ทักษะผู้ประกอบการตามแผน IFPP จ านวน 225 ราย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  พัฒนาเป็น
 แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

- วิเคราะห์พื้นที่และจัดท าแผน จ านวน 262 ราย และพัฒนาทักษะวิทยากร 80 ราย
 เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

- วิเคราะห์พื้นที่จัดท าแผน จ านวน 284 ราย พัฒนาศักยภาพกลุ่ม  จ านวน 70 ราย
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ จ านวน 100 ราย

ผลการด าเนินงาน



วัตถุประสงค์
 ส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่  ส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บ ารุงดิน
ให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มี
คุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก.

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลติด้านการเกษตร
กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน

ผลการด าเนินงาน >> เป้าหมาย <<
นครราชสีมา  กาญจนบุรี จันทบุรี 
ระยอง สระแก้ว กาฬสินธุ์ อุทัยธานี 

สุราษฎร์ธานี และน่าน
“ งบประมาณ 15,518,500 บาท ”

การพัฒนาท่ีดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตในพื้นท่ีเกษตรแผนใหม่ 
เป้าหมาย 1,080 ราย ฿ การเบิกจ่ายงบประมาณ ฿ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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วัตถุประสงค์
 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพ พัฒนาและ  

ส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินระดับจังหวัด 

>> ด าเนินการแล้ว <<
1 จังหวัด กลุ่ม/สหกรณ์ 1 กลุ่ม
เกษตรกร 17 ราย (ร้อยละ 3.8)

1. การประเมินก่อนด าเนินโครงการ 21 จังหวัด 
2. การด าเนินการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

- การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
- การพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์

ผลการด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบประมาณ 3,877,300 บาท
>> ยังไม่มีการเบิกจ่าย << เป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

จ านวน 10 จังหวัด 10 กลุ่ม/สหกรณ์ เกษตรกร 450 ราย



โครงการสง่เสริมการพฒันาผูป้ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลติสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ OTOP

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 - 2562

(1) เพื่อสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

(2) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

(4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจ
ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน

(5) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย : ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท า
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย  

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โดย
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 77 จังหวัด

งบประมาณ :

จ านวน 46.7359  ล้านบาท

ผลการ
ด าเนินงาน :

ด าเนินการแล้ว 2,090 ราย 
ร้อยละ 11.85 ของเป้าหมาย  

ด าเนินการแล้ว 1 จังหวัด 
ร้อยละ 1.30 ของเป้าหมาย

เบิกจ่ายแล้ว
0.9252 ล้านบาท 

ร้อยละ 1.98

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร



โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาการผลิตสนิค้าเกษตรให้มคีุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลรวมท้ัง
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง น านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลติสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

สหกรณ์จ านวน 68 แห่ง

มีแผนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 68 แห่ง จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้อยู่ระหว่าง
จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563

งบประมาณ : 28,924,400 บาท 
(ค าของบประมาณปี 2563)

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์



โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
กข. กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต
เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรเพื่อให้ชาวนาสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว 
GAP ที่ได้มาตรฐาน (GAP) ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน และเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา Rice Shop
งบประมาณ 8,684,700 บาท =>อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่

กสก. ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร  
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินคา้เกษตรและผลติภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหลง่จ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ และงบประมาณ จัดสรร 
13,430,000 บาท => เบิกจ่าย 755,336 (ร้อยละ 5.62) 

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- มีแผนจัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบการ 42 ศูนย์ เชื่อมโยงตลาดขายตรง
ข้าวโดยส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวประชารัฐระดับชุมชน/จังหวัด 30 ศูนย์ 
จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว จัด Business Matching 
ระหว่างผู้ประกอบกร 1 ครั้ง 

- พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.82 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 1,190 ราย)
- พัฒนาตลาดเกษตรกร 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของเป้าหมาย 
(เป้าหมาย 77 แห่ง)

เป้าหมาย จ านวน 77 แห่ง พื้นที่ด าเนินการ 62 จังหวัด ตลาดเกษตรกร จ านวน 77 จังหวัด

งบประมาณ 22,114,700 บาท



อยู่ระหวา่งจัดท าแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี2563 

ผลการด าเนินงาน 

สหกรณ์และกลุม่สหกรณ์  
จ านวน 370 แหง่ 

เป้าหมาย 

เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 
ในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร 

ของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร 

ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มี
ศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และเชื่อมโยง

เครือข่ายกลุ่มสินค้า Cluster รวม 12 ชนิดสินค้า 

เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดย
การศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการน าระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหาร

จัดการผลผลิตทางการเกษตรในสินค้าข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา และน  ามันปาล์ม 

งบประมาณ 

จ านวน .............. บาท 

วัตถุประสงค์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 



ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 0507, 0 2579 0614 โทรสาร 0 2579 0507

www.eva.oae.go.th.


