บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำนัก งำนเศรษฐกิจ กำรเกษตร (สศก.) โดยศูน ย์ป ระเมิน ผล ได้ทำกำรติด ตำมควำมก้ำ วหน้ำ
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร และ
โครงกำรสำคัญอื่น ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ในระดับพื้นที่ ซึ่งกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3 เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2560 –
30 มิถุนำยน 2561 (รอบ 9 เดือน) สรุปสำระสำคัญ ดังนี้
1. โครงกำรสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้กำรจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนำอำชีพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
1.1.1 พื้นที่ดำเนินกำรในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พื้นที่สำธำรณประโยชน์ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
และพื้นที่ป่ำชำยเลนรวม 54 จังหวัด
1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรทั้งด้ำนพืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ และบัญชี
รวม 33,882 รำย ดำเนินกำรแล้ว 18,258 รำย (ร้อยละ 53.89)
1.1.3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1) ด้ ำนชลประทำน ด ำเนิ น กำรสร้ ำ งฝำยบ้ ำนพุ ไ ม้ แดงพร้ อ มระบบส่ ง น้ ำ และ
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนควนสินชัย มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 6 และ 39 ตำมลำดับ ส่วนสถำนี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ (แปลงรวมชัยบุรี) สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินสุรำษฎร์ธำนียังไม่ส่งมอบพื้นที่
และพั ฒ นำแหล่ งน้ ำและปั จ จั ย พื้ น ฐำน เช่ น ถนน ระบบสำธำรณู ปโภค ฯลฯ ในเขตปฎิ รู ปที่ ดิ น 7 แห่ ง
(ร้อยละ 23.33)
2) ด้ำนกำรปรับปรุงบำรุงดิน โดยกำรผลิต - จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 118 ตัน
(ร้อยละ 99.80) ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด และปรับปรุงพื้นที่ดินกรดในพื้นที่รวม 23,900 ไร่ (ร้อยละ 99.27)
และผลิตปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภำพ 1,050 ตัน 45,200 ลิตร ตำมลำดับ
1.2 โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนำไม่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์และทำนำหญ้ำ
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงำนหลัก เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่ไม่เหมำะสม (S3/N) โดยส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ
โคเนื้อ แพะ และทำนำหญ้ำ รวม 55 จังหวัด
1.2.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนำไม่เหมำะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ
และกำรทำนำหญ้ำ มีพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยนกำรผลิต 55,735 ไร่ ร้อยละ 37.16 ของเป้ำหมำย 150,000 ไร่
จำแนกเป็น พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนมำเลี้ยงกระบือ 24 จังหวัด รวม 6,580 ไร่ โคเนื้อ 37 จังหวัด รวม 48,490 ไร่
และแพะ 8 จังหวัด รวม 665 ไร่ ทั้งนี้ ในส่วนของกำรทำนำหญ้ำ ปรำกฏว่ำ เกษตรกรขอถอนตัวทั้งหมด
1.2.2 สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อส ำหรั บกำรเลี้ ย งกระบื อ โคเนื้ อ และแพะ มี เกษตรกรที่เข้ ำร่ วม
โครงกำรได้รับกำรโอนเงินจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ
2,801.19 ล้ำนบำท ร้อยละ 26.21 ของวงเงินทั้งหมด 10,686 ล้ำนบำท
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1.2.3 ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ โดยจัดหำพ่อ - แม่พันธุ์รวม 59,006 ตัว
ร้อยละ 36.65 ของเป้ำหมำย 161,000 ตัว พร้อมทั้งจั ดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแก่เกษตรกร 11,137 รำย
ร้อยละ 37.75 ของเป้ำหมำย 29,500 รำย
1.3 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
รักษำเสถียรภำพรำคำยำง มีกำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงำนหลัก
1.3.1 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยำงพำรำ
เป้ำหมำย 10,000 ล้ำนบำท ขณะนี้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) อนุมัติสินเชื่อให้
สถำบันเกษตรกรแล้ว 371 แห่ง วงเงิน 8,503.67 ล้ำนบำท
1.3.2 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
ของเจ้ำของหรือผู้เช่ำสวนยำง และช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้กรีดยำง เป้ำหมำย 809,143 ครัวเรือน ดำเนินกำรได้
722,887 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่มำแจ้งและแจ้งไม่เข้ำร่วมโครงกำร
1.3.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง โดยชะลอ
กำรจำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้สถำบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยำงพำรำ อยู่ระหว่ำงรอระบำย
ปริมำณยำงคงเหลือ 53,098 ตัน
1.3.4 โครงกำรสร้ ำ งมูล ภัณฑ์กั นชนรักษำเสถี ยรภำพรำคำยำง โดยชะลอกำรจำหน่ำ ย
ยำงพำรำออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้สถำบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยำงพำรำ อยู่ระหว่ำงรอระบำยปริมำณ
ยำงคงเหลือ 51,352.48 ตัน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร
2.1 ยุทธศำสตร์ พัฒนำผลไม้ไ ทย พ.ศ. 2558 – 2562 กรมส่ง เสริม กำรเกษตร ร่ว มกับ
กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
และองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร เพื่อให้มีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรผลไม้
อย่ำงเป็นระบบ
2.1.1 ยุทธศำสตร์ก ำรบริห ำรจัดกำรผลผลิต ดำเนิน กลยุทธ์กำรพัฒ นำคุณภำพผลผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร โดย
1) กำรจัดเวทีวิเครำะห์ประเด็นปัญหำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 12,000 รำย และสั มมนำแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตไม้ผล 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
2) กำรส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และกำรจัดระบบกำรผลิตในสหกรณ์
28 แห่ ง กำหนดมำตรฐำนสิ น ค้ำเกษตรและอำหำร 1 เรื่อง มีกำรจัดประชุมและยกร่ำงมำตรฐำนเสนอ
กรรมกำรฯ แล้ว 1 ครั้ง
3) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ 34 จังหวัด อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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2.1.2 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำ ดำเนินกลยุทธ์วิจัยด้ำนกำรผลิตพืช 6 ชนิด คือ วิจัย
และพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมังคุดคุณภำพ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน วิจัยและพัฒนำกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ วิจัยและพัฒนำพันธุ์เงำะ วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง วิจัยพัฒนำพันธุ์
ลิ้นจี่/พันธุ์ลำไย และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีลดกำรตกค้ำงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก มีผลสำเร็จ
ตำมกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00
2.1.3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรกำรตลำด ดำเนินกำร 2 กลยุทธ์ คือ
1) กลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยพัฒนำบรรจุภัณฑ์
ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิ ด อยู่ ระหว่ำงขั้นตอนที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์และ
ทดลองนำผลไม้สดบรรจุถุง เพื่อศึกษำระยะเวลำกำรยืดอำยุผลไม้สดแต่ละชนิด
2) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรบริโ ภคผลไม้และกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริม
กำรบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว 7 ครั้ง สูงกว่ำเป้ำหมำย 2 ครั้ง ประชำสัมพันธ์ป้องกันแก้ไข
ผลไม้ด้อยคุณภำพครบ 3 จุด และจัดนิทรรศกำรเพื่อส่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรรับรองของไทย
ในประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ ครบ 4 ครั้ง
2.1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ดำเนินกลยุทธ์กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดทำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรตลำดและกำรผลิตไม้ผลของสมำชิกสหกรณ์ครบ 92 แห่ง
ส่ ว นกำรพั ฒ นำระบบข้อ มู ล ผลผลิ ต รำคำ และปริ ม ำณรับ ซื้ อรำยวั น ด ำเนิ น กำรแล้ ว ในพื้ นที่ 4 จั งหวั ด
จำกเป้ำหมำย 9 จังหวัด
2.2 ยุท ธศำสตร์สับปะรด พ.ศ. 2560 - 2569 สำนัก งำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่ว มกับ
กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทำน และ
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร เป้ำหมำยผลิตสับปะรดคุณภำพ
โรงงำน 2.20 ล้ำนตัน
2.2.1 กำรผลิตสับปะรดโรงงำน และสับปะรดบริโภคสดในพื้นที่ที่เหมำะสมตำมแผนที่เกษตร
เพื่อกำรบริหำรเชิงรุก (Agri- Map) มีเป้ำหมำย 13 จังหวัด ดำเนินกำรแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดกำญจนบุรี
ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.2.2 ผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) ในลักษณะระบบส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และกำรเขตกรรม
1) กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด 3,225 ไร่ (ร้อยละ 92.81) ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด 27.80 ตัน (ร้อยละ 99.29) และผลิตน้ำหมักชีวภำพ 14,460 ลิตร (ร้อยละ 89.15)
2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรด GAP 2,300 รำย และจัดทำ
แปลงเรียนรู้/แปลงทดสอบในพื้นที่ 19 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
2.2.3 กำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำในไร่นำเพื่อกำรผลิตสับปะรดคุณภำพในพื้นที่ 6 จังหวัด
รวม 17,331 ไร่ (ร้อยละ 27.93)
2.2.4 กำรวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต และพัฒนำพันธุ์สับปะรด ได้แก่ โครงกำรวิจัยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต โครงกำรวิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตกำรจัดกำรคุณภำพ
ในโซ่อุปทำนสับ ปะรดผลสดเพื่อ กำรส่ง ออก และโครงกำรศึก ษำและประเมิน ศั ก ยภำพสับ ปะรดผลสด
มีผลสำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 77.14
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2.2.5 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนำกำรดำเนินงำนของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรรวบรวมสับปะรดครบ 20 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปำง รำชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง อุตรดิตถ์ และเชียงรำย
2.2.6 กำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูป
อย่ำงต่อเนื่อง ดำเนิน กำรก่อสร้ำงโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภ ำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตรเสร็จแล้ว พร้อมทั้งวิเครำะห์และประเมินศักยภำพกลุ่มครบ 1 กลุ่ม
2.3 ยุทธศำสตร์ถั่วเหลืองเพื่อควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมส่ งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมชลประทำน ด ำเนิ น กำรเพื่ 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 กำรจัดระบบชลประทำนสนับสนุนพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 7,588 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 81.24 ของพื้นที่เป้ำหมำย 9,340 ไร่
2.3.2 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภำพกำรผลิต โดยวิจัยและพัฒนำพันธุ์
ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง 2 เรื่อง ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยี
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตถั่วเหลืองในพื้นที่ 13 จังหวัด ภำพรวมมีผลสำเร็จร้อยละ 75.00
2.3.3 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดี ทั้งชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยำย และชั้นพันธุ์
จำหน่ำย มีเป้ำหมำย 2,101.10 ตัน ดำเนินกำรได้ 1,098.13 ตัน (ร้อยละ 52.26) และสร้ำงเครือข่ำย
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ครบตำมเป้ำหมำย 54 เครือข่ำย
2.3.4 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ 51 รำย
และจัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ 4,260 รำย ตำมเป้ำหมำย
2.4 ยุทธศำสตร์มะพร้ำวเพื่ออุตสำหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ร่ว มกับ กรมวิช ำกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒ นำที่ดิน สำนัก งำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ดำเนินกำรเพื่อผลิตมะพร้ำวให้มีปริมำณเพียงพอ ลดต้นทุน
กำรผลิต พัฒนำกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดกำรแปรรูปมะพร้ำวเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
2.4.1 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต
1) กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว 29,000 รำย และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้ ส ถำบั น เกษตรกรครบ 20 กลุ่ ม รวมทั้งพัฒ นำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ ปลู กมะพร้ำว 2 แห่ ง คือ สหกรณ์
ชำวสวนมะพร้ำวประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรเกำะพะงัน จำกัด
2) กำรจัดหำและพัฒนำระบบกำรผลิต โดยดำเนินกำรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้วยกำรปรับปรุงบำรุงพื้นที่ดินกรดด้วยโดโลไมท์ในพื้นที่ 160 ไร่ รวม 80 ตัน ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน
16 ตัน และน้ำหมักชีวภำพ 5,720 ลิตร ครบตำมเป้ำหมำย
3) กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตมะพร้ำว โดยวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต
มะพร้ำวที่ดีและเหมำะสม กำรจัดกำรสวนมะพร้ำวในพื้นที่ที่มีกำรระบำดของแมลงศัตรูมะพร้ำว กำรปลูก
พืช แซมในสวนมะพร้ ำวอำยุ ม ำก วิ จั ย และพั ฒ นำพั นธุ์ มะพร้ ำวที่เ หมำะสม มี ผ ลส ำเร็ จตำมกระบวนงำน
ร้อยละ 95.83 วิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ (เครื่องสำอำงค์) อยู่ระหว่ำงปรับปรุงสูตรต้นตำรับ
โลชั่น และทดสอบผลิ ต ภัณฑ์ มีผ ลส ำเร็ จ ตำมกระบวนงำนร้อยละ 45.00 ส่ ว นแปลงผลิ ตพั นธุ์มะพร้ำ ว
เพื่อกำรพัฒนำพันธุ์ในพื้นที่รวม 250 ไร่ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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2.4.2 ด้ำ นพัฒ นำประสิทธิภ ำพกำรป้องกัน กำจัดศัตรูม ะพร้ำว โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำวแก่เกษตรกร 12,000 รำย (ร้อยละ 155.84) สร้ำงระบบเฝ้ำระวัง
และเตือนภัยกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวในแปลงมะพร้ำวครบ 276 แปลง ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้เกษตรกรในกำรขยำยศัตรูธรรมชำติและควบคุมศัตรูมะพร้ำว 2,540 รำย (ร้อยละ 46.18)
2.4.3 ด้ำนพัฒนำกำรตลำด รณรงค์กำรบริโภคมะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ในประเทศ 1 ครั้ง
(ร้อยละ 50.00) รวมทั้งแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่ำงประเทศครบ 1 ครั้ง
2.5 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์มทั้งระบบ 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
และน้ำมันปำล์มไปสู่อุตสำหกรรมโอเลโอเคมิ คอล และแข่งขันในกำรดำเนินธุรกิจในอำเซียน มีเป้ำหมำย
เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันเป็น 23% และเพิ่มผลผลิตเป็น 3.50 ตันต่อไร่
2.5.1 กิจกรรมกำรเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/
วิ สำหกิ จ ชุ มชนผู้ ตั ดปำล์ ม น้ ำมั น/ลำนเทกั บโรงงำนสกั ดปำล์ มน้ ำมั น และจั ดอบรมให้ ค วำมรู้ เ รื่ อ งกำรตั ด
ปำล์ ม น้ ำมัน คุณภำพที่ถูกต้องในพื้น ที่จั งหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธ รรมรำช ครบตำมเป้ำหมำย
1,020 รำย
2.5.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนกำรผลิต
1) ส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มน้ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดีในพื้นที่เหมำะสม (S1, S2)
รำยละไม่เ กิน 10 ไร่ ในพื้น ที่ 8 จั ง หวัด และสนับสนุนปำล์ มพั นธุ์ดี ป ลู ก ทดแทนแก่เกษตรกร ครบตำม
เป้ำหมำย 50,000 ต้น
2) กำรพัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มน้ำมัน
ใน 13 จังหวัด ครบ 145 แปลง โดยส่งเสริมกำรปรับปรุงพื้นที่ดินกรดในพื้นที่ 88,261 ไร่ (ร้อยละ 99.14)
ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 336 ตัน (ร้อยละ 109.09) และผลิตน้ำหมักชีวภำพ 100,222 ลิตร
(ร้อยละ 95.18)
3) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ำมันทั้งพื้นที่เหมำะสม และไม่เหมำะสม
ตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกำรจัดกำรดิน รวมทั้งกำรปลูกทดแทนแก่เกษตรกรครบตำม
เป้ำหมำย 2,400 รำย
4) กำรผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตพันธุ์ปำล์มน้ำมันที่ดีและเทคโนโลยี
กำรจัดกำรสวนปำล์มที่เหมำะสมกับพื้นที่ มีผลสำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 72.07
5) กำรบริหำรจัดกำร โดยแนะนำ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มโดยใช้วิธีกำรสหกรณ์ 23 แปลง
ใน 8 จั งหวัด คือ จั งหวัด ยะลำ พังงำ กระบี่ ชุมพร สุ รำษฎร์ธ ำนี เชียงรำย นรำธิว ำส และอำนำจเจริญ
ส่วนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ เป้ำหมำย 10 แห่ง มีผลสำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 78.50
3. โครงกำรสำคัญอื่น ๆ
3.1 กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดำเนินกำรเพื่อขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำ
ต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมแนวพระรำชดำริ ประกอบด้วย
ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ำปำยตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง
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ตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชดำริ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชดำริจังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ
จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ จังหวัดระยอง และโครงกำรพัฒนำปศุสัตว์
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดเลย
3.1.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้ำนกำรผลิตพืช กำรเลี้ยงปศุสัตว์/ประมง กำรทำ
บัญชี ฯลฯ 3,269 รำย (ร้อยละ 87.99) และจัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ 478 ไร่ (ร้อยละ 70.19)
3.1.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เช่น ส่งเสริมกำรปลูกพืช/ไม้ผลเมืองหนำว กำรเลี้ยงปศุสัตว์
ประมง รวม 662 รำย (ร้อ ยละ 95.94) สำธิต กำรเลี ้ย งสัต ว์พ ร้อ มทั้ง สนับ สนุน พัน ธุ์ส ัต ว์ 7,900 ตัว
(ร้อยละ 80.80) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 8 ล้ำนตัว (ร้อยละ 6.56)
3.1.3 กำรปรับปรุงบำรุงดิน โดยสำธิตกำรจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ และปุ๋ยสูตรพระรำชทำนฯ
ในพื้นที่ 1,784 ไร่ (ร้อยละ 98.45) รวมทั้งจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 2,000 ไร่ ตำมเป้ำหมำย
3.1.4 กำรแนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์และวิธีกำรสหกรณ์ รวม 33 ครั้ง
(ร้อยละ 75.00) และจัดเวทีชำวบ้ำนมีผู้เข้ำร่วมครบ 330 รำย
3.2 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎี ใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบำยเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน )
เป็ นหน่ วยงำนหลั ก เพื่ อสนั บสนุ นให้ เกษตรกรมีศักยภำพในกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่
มีเป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย
ผลกำรดำเนินงำน มีศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 139 ศูนย์ (ร้อยละ 115.83)
สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 15,501 รำย (ร้อยละ 101.98)
3.3 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำน
ในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ บริ กำรทำงวิช ำกำรและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่
ห่ำงไกลอย่ำงครบวงจร มีเป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี
ผลกำรดำเนินงำน มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริกำร 31,822 รำย ของเป้ำหมำย 46,200 รำย
อำทิ คลิ นิ กดิน ให้ บริ กำรตรวจวิเครำะห์ ดินรวม 86,447 ตัวอย่ำง คลินิกบัญชี 41,047 รำย คลิ นิกปศุสั ตว์
17,479 รำย คลินิกกฎหมำย 11,381 รำย คลินิกพืช 8,610 รำย คลินิกประมง 6,090 รำย และคลินิกข้ำว
11,088 รำย
3.4 โครงกำรตลำดเกษตรกร มี กรมส่ งเสริมกำรเกษตร และกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ดำเนินกำร
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้จำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตและ
กำรตลำด
3.4.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ดำเนินกำรในพื้นที่ 58 แห่ง (ร้อยละ 75.32) โดยพัฒนำควำมรู้
และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ครบ 3 ครั้ง เกษตรกร 1,175 รำย รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกรใน 32 แห่ง
(ร้อยละ 65.31)
3.4.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินกำรใน 2 โครงกำรย่อย
1) โครงกำรตลำดเกษตรกรของสหกรณ์ ในสถำบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์
ได้คัดเลือกสหกรณ์นิคมเป้ำหมำยครบ 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร กำญจนบุรี มุกดำหำร ขอนแก่น ลพบุรี
นครรำชสีมำ สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต
และกำรตลำดแล้ว 415 รำย (ร้อยละ 92.22)
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2) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้ คั ดเลื อกสหกรณ์ เป้ ำหมำยครบ 7 แห่ ง ในพื้ นที่ จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด บุ รี รั มย์ พิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ์ เพชรบุ รี
สมุ ท รสงครำม และสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี โดยสนั บ สนุน อุ ป กรณ์ และสิ่ งก่ อ สร้ำ ง เพื่ อ ขยำยพื้ นที่ ต ลำดเกษตรกร
สู่กำรเป็นตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของสหกรณ์แล้ว 7 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,290 รำย (ร้อยละ 21.50)
3.5 โครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นหน่วยงำนหลัก เพื่อแก้ไขปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้มี
เสถี ยรภำพด้ ำนรำคำ และเพิ่ มมู ลค่ ำสิ นค้ ำเกษตร รวมทั้ งเพิ่ มศั กยภำพในกำรเชื่ อมโยงเครื อข่ ำยกำรผลิ ต
และกำรตลำดสินค้ำเกษตรรองรับกำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน ในพื้นที่เป้ำหมำย 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตำก สระแก้ว มุกดำหำร สงขลำ ตรำด หนองคำย เชียงรำย นครพนม กำญจนบุรี
และนรำธิวำส)
3.5.1 ด้ำนกำรก่อสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนด้ำนกำรตลำด ได้แก่ ลำนตำกผลผลิต โกดังเก็บผลผลิต
โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง โรงอบลดควำมชื้น ในปี 2561 ดำเนินกำรในพื้นที่สหกรณ์กำรเกษตรพบพระ จำกัด
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรแม่ระมำด จำกัด ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจำกอยู่ในเขตห้ำม
ก่อสร้ำงตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย
3.5.2 ด้ำนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงำนและแผน
กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตร ดำเนินกำรแล้วในพื้นที่รวม 4 จังหวัด (จังหวัดตำก สระแก้ว ตรำด
และสงขลำ) จำกเป้ำหมำย 10 จังหวัด และได้จัดทำคูม่ ือแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร จำนวน 1 ฉบับ
3.6 โครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและอุปกรณ์กำรตลำดเพื่อ
ลดต้นทุนสมำชิกระยะขยำยผล กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนหลัก เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ในพื้นที่และลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์กู้เงิน
จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจัดซื้อรถเกี่ยวนวด/รถเทรลเลอร์ และเครื่องสี
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมอุปกรณ์ และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2
3.6.1 ระยะขยำยผล ในปี 2561 มีสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรโดยขอสินเชื่อ จำก ธ.ก.ส.
เพื่ อจั ดซื้ อ รถเกี่ ย วนวด/รถเทรลเลอร์ 6 แห่ ง (ร้อ ยละ 6.00) วงเงิ น 55.806 ล้ ำ นบำท ส่ ว นเครื่อ งสี
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมอุปกรณ์ เป้ำหมำย 90 แห่ง ยังไม่มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร
3.6.2 ระยะนำร่อง ดำเนินกำรตั้งแต่ปี 2559 มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 19 แห่ง โดยเป็น
สหกรณ์ที่ให้บริกำรรถเกี่ยวนวด 10 แห่ง ซึ่งในปี 2561 สำมำรถให้บริกำรสมำชิกของสหกรณ์ 1,418 รำย
ในพื้นที่ 18,348 ไร่ คิดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำผู้ ประกอบกำรเอกชนไร่ละ 100 - 200 บำท ในส่วนของ
ข้ำ วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ มีส หกรณ์ที่ เ ข้ำ ร่ ว มโครงกำร 9 แห่ ง ให้ บริ ก ำรสี ข้ำ วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ แก่ ส มำชิก สหกรณ์
2,668 รำย ปริ ม ำณ 9,450 ตั น ช่ ว ยลดรำยจ่ำ ยค่ ำสี ข้ ำวโพดได้ 200 บำทต่ อตั น เนื่อ งจำกสหกรณ์
ไม่คิดค่ำสี แต่ขอซังข้ำวโพดไว้จำหน่ำยเป็นเชื้อเพลิง
3.7 โครงกำรจั ดรู ปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่ อเกษตรกรรม กรมชลประทำนเป็นหน่ วยงำนหลั ก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำและที่ดินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้ำหมำยจัดรูปที่ดิน (พื้นที่ใหม่)
และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
3.7.1 กำรจัดรูปที่ดิน (พื้นที่ใหม่) ดำเนินกำรในพื้นที่ 3 แห่ง คือ สถำนีสูบน้ำด้ว ยไฟฟ้ำ
บ้ำนคุยลุมพุก โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำแควน้อยบำรุงแดน และโครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำลำปำว
คลอง RMC ระยะ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 67.96 ส่วนกำรปรับปรุงจัดรูปที่ดิน
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ดำเนินกำรในพื้นที่ 3 แห่ง คือ โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำสองพี่น้อง (บ้ำนดอน) โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำ
รำชบุรี ฝั่งขวำ ส่ วนที่ 1 และโครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำกำแพงแสน ส่ วนที่ 2 อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 98.00
3.7.2 กำรจั ดระบบน้ ำเพื่ อเกษตรกรรม (พื้ นที่ ใหม่ ) จ ำนวน 57 แห่ ง และงำนปรั บปรุ ง
จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 11 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 78.87 และ
ร้อยละ 63.33 ตำมลำดับ
3.8 โครงกำรแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน กรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำนเป้ำหมำย 45,000 บ่อ
ผลกำรดำเนิ นงำน กำรขุ ดสระน้ำไร่ นำนอกเขตชลประทำน ขนำด 1,260 ลู กบำศก์ เมตร
ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จแล้ว 41,297 บ่อ (ร้อยละ 91.77)
4. ควำมเห็นของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ผลกำรดำเนินงำนภำพรวม ในรอบ 9 เดือน มีผลสำเร็จร้อยละ 65.22 ของโครงกำรที่ติดตำม
และจำกกำรติดตำมโครงกำรในพื้นที่ พบประเด็นสำคัญ ดังนี้
4.1 กำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปรำจีนบุรี กำรดำเนินงำน
โครงกำรชลประทำนสระแก้ว อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่พบคือ ยังไม่ได้ รับกำรจัดสรรครุภัณฑ์ พัสดุ และ
ยำนพำหนะ ส่วนกำรส่งเสริมด้ำนกำรเลี้ยงปศุสัตว์ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของเกษตรกร อำทิ ก้อนเกลื อแร่ สนั บ สนุ น 1 ก้อนต่อรำย มีกำรแจกพันธุ์ไก่ ซึ่งเกษตรกรมีควำมเห็ นว่ำ
ควรสนับสนุนอำหำรไก่ในกำรเลี้ยงด้วย
4.2 ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี พบว่ำ เกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมควำมรู้
จำกศูนย์ฯ ร้อยละ 75.00 ได้นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ำยทอดควำมรู้ต่อให้กับเกษตรกรรำยอื่น อำทิ
ควำมรู้ในกำรปลูกพืช กำรตัดแต่งกิ่ง กำรแปรรูปผลไม้ ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ
โดยร้อยละ 87.50 ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืช ร้อยละ 66.70 ปรับเปลี่ยนมำรวมกลุ่มกัน
จำหน่ำยสินค้ำเกษตร และร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนกำรใช้สำรเคมีลดลง
4.3 กำรส่งเสริมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและอุปกรณ์กำรตลำดเพื่อลดต้นทุน
สมำชิกฯ ในสหกรณ์กำรเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จำกัด พบประเด็นเหมือนกับ
หลำย ๆ สหกรณ์ คือ ไม่สำมำรถให้บริกำรแก่สมำชิกได้ทั่วถึงในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อม ๆ กัน บำงส่วน
จึงไปใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรแทนถึงแม้ว่ำจะมีค่ำบริกำรที่แพงกว่ำ นอกจำกนี้ ในกำรให้บริกำรรถเกี่ยว
นวดข้ำวของสหกรณ์ จะบริ หำรจัดกำรผ่ ำนระบบกำรจองคิว แต่ไม่ได้มีกำรแจ้งระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ ทำให้บำงรำยจองคิวกำรรับบริกำรไม่ทัน ดังนั้น สหกรณ์ควรจัดทำแผนกำรให้บริกำร
ที่ชัดเจน


คำนำ
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้น พบจากการติดตามในพื้น ที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
ในปีงบประมาณ 2561 กาหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร และรายงานสาคัญอื่น ๆ
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 3 ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561
สุดท้ายนี้ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการกากับ
ดูแล และปรับปรุงการดาเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ศูนย์ประเมินผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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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 ม สร้ างความมั่ งคงแห่ งชาติ เพื่ อพั ฒ นาประเทศสู่ ความมั่ งคง การสร้ างความเข้ มแข็ ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม และการเติบโต
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 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
การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งในปี 2561 ได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการสาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 21 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
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
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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 เป็ น กิจกรรมที่ ทาในระหว่างการดาเนิน งานโครงการ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ลด้ านปั จจั ย น าเข้ า (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลั พธ์ (Outcomes) โดยเปรี ยบเที ยบ
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 บเทีย บกับ แผนที่วางไว้ 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 ปั ญ หาอุป สรรคที่ เกิดขึนระหว่างการดาเนิ นงานโครงการ
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1.10.2 เพื่อให้การดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ ทังในด้านปัจจัยนาเข้า กิจกรรม
ขันตอนต่าง ๆ รวมทังมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
ผลการติดตาม
ส ำนั ก งำนเศรษฐกิจ กำรเกษตร (สศก.) โดยศูน ย์ป ระเมิ นผล ได้ ท ำกำรติด ตำมควำมก้ำวหน้ ำ
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร
และโครงกำรสำคัญอื่น ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผล
จำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดตำมระดับ พื้นที่ ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 3 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลำคม 2560 - 30 มิถุนำยน 2561 รำยละเอียด ดังนี้
2.1 ภาพรวม
2.1.1 ผลการด าเนิ น งาน ในช่ ว งไตรมำสที่ 3 มี ผ ลงำนแล้ ว เสร็ จ ในภำพรวมร้ อ ยละ 65.22
ของจำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 16 โครงกำร จำแนกเป็น งำนตำมนโยบำยส ำคัญ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 47.70 งำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร มีผลงำน
แล้วเสร็จร้อยละ 70.79 และงำนสำคัญอื่น ๆ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 71.60
2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 หน่วยงำนที่ดำเนินงำนโครงกำร
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 25,257,659,739 บำท คิดเป็นร้อยละ 59.05
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 42,771,424,712 บำท (ตำรำงที่ 2)
2.2 โครงการสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร
กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เป็ น หน่ วยงำนสนั บสนุ น มี วัตถุป ระสงค์ แก้ไขปั ญ หำกำรไร้ที่ ดิ นท ำกิ นของ
เกษตรกร ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในชุมชน โดยมีเป้ำหมำย พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สำธำรณประโยชน์
พื้นที่ รำชพั สดุ พื้ น ที่ ป่ ำชำยเลน ที่ ผ่ ำนกำรเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยที่ ดิน แห่ งชำติ (คทช.)
ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปี 2560 - 2561
ผลการดาเนินงาน
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.1) พื้นที่ดำเนินกำร มีเป้ำหมำย 20 แห่ง
1.2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกร 3,016 รำย คิดเป็นร้อยละ 167.56 ของเป้ำหมำย
1,800 รำย
1.3) จัดประชุมชี้แจงคณะทำงำน/ผู้ปฎิบัติภำยใต้ คทช.จังหวัดแล้ว 20 แห่ง ๆ ละ 1 ครั้ง
ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
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ตารางที่ 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการสาคัญของ กษ. ไตรมาสที่ 3
ลำดับ
โครงกำร
ที่
โครงกำรสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดทีด่ นิ ทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
2. การปรับเปลี่ยนพืน้ ทีท่ านาไม่เหมาะสมเพือ่ ส่งเสริมการทาปศุสัตว์และนาหญ้า
2.1 การเลี้ยงกระบือ
2.2 การเลี้ยงโคเนือ้
2.3 การเลี้ยงแพะ
2.4 การทานาหญ้า
3. นโยบายยางธรรมชาติ
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพือ่ รักษาเสถียรภาพราคายาง
3.2 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพือ่ รวบรวมยางพารา
3.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง
3.4 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กนั ชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
5. ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569
6. ยุทธศาสตร์ถวั่ เหลืองเพือ่ ความมัน่ คงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
7. ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพือ่ อุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
8. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทัง้ ระบบ ปี 2560 - 2579
โครงกำรสำคัญอื่น ๆ
9. การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
9.1 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปายตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.2 ศูนย์บริการและพัฒนาทีส่ ูงปางตองตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.3 ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9.4 โครงการพัฒนาพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาตามพระราชดาริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี
9.5 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
9.6 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
9.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดาริ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
10. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561
11. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
12. โครงการตลาดเกษตรกร
13. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
14. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาด
เพือ่ ลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562
15. โครงการจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561
16. โครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561
รวมทัง้ หมด
ทีม่ า : จากการรายงานผลการดาเนินงานความก้าวหน้าโครงการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

งบประมำณ (บำท)
จัดสรร
เบิกจ่ำย
38,266,433,642 22,723,770,427
299,294,255
117,133,353
12,987,244,000
3,090,282,873
1,844,500,000
411,534,798
10,907,400,000
2,648,542,975
149,564,000
30,205,100
85,780,000
23,132,500,000
19,034,210,000
10,000,000,000
8,503,670,000
13,132,500,000
10,530,540,000
881,167,438
335,293,923
25,173,138
10,027,644
320,695,125
106,368,754
129,023,476
30,703,575
27,424,273
3,590,665
378,851,426
184,603,285
3,623,823,632
2,198,595,389
30,154,166
22,516,299
4,068,800
2,815,598
2,717,950
1,713,673
2,070,100
1,594,261
7,682,822
6,260,553
1,967,500
1,421,744
8,654,994
6,521,686
2,992,000
2,188,785
61,060,000
54,056,675
123,934,380
66,269,699
54,735,600
47,857,003
21,045,200
13,601,688
-

ผลสำเร็จ
ร้อยละ (ร้อยละ)
59.38 47.70
39.14 47.59
23.79 24.97
22.31 28.29
24.28 44.26
20.20 25.76
82.28 64.87
85.04 85.95
80.19 94.06
38.05 70.79
39.83 72.18
33.17 62.93
23.80 68.64
13.09 70.34
48.73 76.39
60.67 71.60
74.67 78.70
69.20 67.42
63.05 70.21
77.01 77.26
81.49 84.50
72.26 80.65
75.35 88.24
73.15 86.41
88.53 72.60
53.47 76.86
87.43 67.82
64.63 47.00
63.50

990,833,186
804,600,000
42,771,424,712

68.67
89.27
59.05

680,427,239
718,304,795
25,257,659,739

87.47
91.92
65.22

1.4) ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนทั้งเป้ำหมำยเดิมและใหม่ 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.25
ของเป้ำหมำย 81 แห่ง ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้ำหมำย 20 แห่ง
ซึ่งได้ติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในพื้นที่ 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.39 ของเป้ำหมำย 82 แห่ง
1.5) จัดสรรงบประมำณ 1.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.34 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20.25
ของงบประมำณที่จัดสรร
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2) กรมประมง
2.1) พื้นที่ดำเนินกำร เป้ำหมำย 4 แห่ง โดยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแล้ว 2,341 รำย
คิดเป็นร้อยละ 78.03 ของเป้ำหมำย 3,000 รำย
2.2) ตั้งจุดสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย
15 แห่ง และบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำ 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 120 ของเป้ำหมำย 15 แห่ง
2.3) จัดสรรงบประมำณ 9.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 60.95
ของงบประมำณที่จัดสรร
3) กรมปศุสัตว์
3.1) พื้นที่ดำเนิ นกำร 10 แห่ ง ส่ งเสริมและพัฒ นำอำชีพให้ แก่เกษตรกร 1,436 รำย
คิดเป็นร้อยละ 23.93 ของเป้ำหมำย 6,000 รำย
3.2) จัดสรรงบประมำณ 8.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 49.96
ของงบประมำณที่จัดสรร
4) กรมวิชาการเกษตร
4.1) พื้นทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 2 แห่ง
4.2) จัดทำแปลงต้นแบบถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.77
ของเป้ำหมำย 13 ไร่ และจัดอบรมเกษตรกร 34 รำย คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของเป้ำหมำย 50 รำย
และสนับสนุนพืชพันธุ์ดี 500 ต้น คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของเป้ำหมำย 1,300 ต้น
4.3) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65.05
ของงบประมำณที่จัดสรร
5) กรมหม่อนไหม
5.1) พื้นที่ดำเนินกำร มีเป้ำหมำย 5 แห่ง
5.2) อบรมเกษตรกรเรื่องกำรปลูกหม่อนและกำรเลี้ยงไหม 138 รำย คิดเป็นร้อยละ 31.01
ของเป้ำหมำย 445 รำย
5.3) จัดสรรงบประมำณ 2.58 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.89 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 73.25
ของงบประมำณที่จัดสรร
6) กรมชลประทาน
6.1) พื้นที่ดำเนินกำร มีเป้ำหมำย 3 แห่ง
6.2) จัดทำระบบส่งน้ำฝำยบ้ำนพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ ปฎิบัติได้ร้อยละ 6.00 ของ
ผลงำน สถำนี สู บน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนควนสินชัย ปฎิบัติได้ร้อยละ 39.00 ของผลงำน
ส่วนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำอีก 1 แห่ง อยู่ในระหว่ำงให้ผู้รับจ้ำงเข้ำปฎิบัติงำน
6.3) จัดสรรงบประมำณ 222.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 67.97 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 30.61 ของงบประมำณที่จัดสรร
7) กรมพัฒนาที่ดิน
7.1) พื้นทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 53 แห่ง
7.2) พั ฒ นำพื้ นที่ ดิ น โดยผลิ ต จั ด หำเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ปุ๋ ย สด 118 ตั น ร้ อ ยละ 98.80
ส่งเสริมกำรปลูกพืช ปุ๋ ยสดปรับปรุงดิน 17,930 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.31 ของเป้ำหมำย 18,055 ไร่
ปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ ดิ น กรด 5,970 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99.17 ของเป้ ำหมำย 6,020 ไร่ และจั ด หำปู น
เพื่อกำรเกษตร (โดโลไมท์) 2,965 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของเป้ำหมำย 3,010 ตัน
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7.3) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 1,050 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของเป้ำหมำย
1,055 ตัน ผลิตน้ำหมักชีวภำพ 45,200 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของเป้ำหมำย 45,400 ลิตร
ตรวจวิเครำะห์ดินและแนะนำเกษตรกร 2,364 รำย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัมนำที่ดิน 377 รำย
ตำมเป้ำหมำย
7.4) จัด สรรงบประมำณ 13.95 ล้ำนบำท เบิก จ่ำยแล้ว 13.49 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 96.71 ของงบประมำณที่จัดสรร
8) สานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
8.1) พื้นทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 27 แห่ง
8.2) ตรวจสอบพื้นทีท่ ี่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 14,271 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.21 ของเป้ำหมำย
20,619 ไร่ เกษตรกร 1,300 รำย คิดเป็นร้อยละ 64.58 ของเป้ำหมำย 2,013 รำย
8.3) พัฒนำที่ดิน โดยปรับพื้นที่ 5 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย ก่อสร้ำงถนนจำนวน 4 แห่ง
คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.00 ของเป้ ำหมำย 10 แห่ ง ท ำระบบสำธำรณู ปโภค 3 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 15.00
ของเป้ำหมำย 20 แห่ง ส่วนกำรส่งเสริมและพัฒ นำอำชีพ/จัดอบรมเกษตรกร 1,300 รำย และจัดหำ
แหล่งเงินทุน 3 แห่ง อยู่ในขั้นตอนกำรเตรียมกำร
8.4) จัดสรรงบประมำณ 10.93 เบิกจ่ำยแล้ว 3.87 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.46
ของงบประมำณที่จัดสรร
9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9.1) พืน้ ทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 49 แห่ง
9.2) จัดอบรมกำรจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร 7,033 รำย คิดเป็นร้อยละ 54.48 ของเป้ำหมำย
12,910 รำย
9.3) จัด สรรงบประมำณ 23.24 ล้ำ นบำท เบิก จ่ำ ยแล้ว 16.05 ล้ำนบำท คิด เป็น
ร้อยละ 69.05 ของงบประมำณที่จัดสรร
10) กรมส่งเสริมการเกษตร
10.1) พื้นที่ดำเนินกำร เป้ำหมำย 32 แห่ง ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืช และส่งเสริม
กำรทำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 3,883 รำย คิดเป็นร้อยละ 48.54 ของเป้ำหมำย 8,000 รำย
10.2) จัด สรรงบประมำณ 7.40 ล้ำนบำท เบิก จ่ำ ยแล้ว 3.74 ล้ำนบำท คิด เป็น
ร้อยละ 50.50 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.2.2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทาปศุสัตว์และนาหญ้า
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)
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1.1) ผลการดาเนินงาน
1.1.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่กำรผลิต ดำเนินกำรโครงกำรแล้วใน 24 จังหวัด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 43.64 ของเป้ ำหมำย 55 จั งหวั ด โดยมี พื้ นที่ ปรับเปลี่ ยน 6,580 ไร่ คิ ดเป็ นร้อยละ 26.32
ของเป้ำหมำย 25,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 164 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 1,316 รำย คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย
1.1.2) สนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 500 กลุ่ม วงเงิน 1,500 ล้ำนบำท
(ค่ำแม่พันธุ์กระบือรำยละไม่เกิน 50,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือรำยละ 50,000 บำท)
มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว 164 กลุ่ม จำนวน 377.79 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 32.80 และ 25.19
ตำมลำดับ
1.1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ ำยทอดควำมรู้แล้ว 164 กลุ่ ม
จำกเป้ำหมำย 500 กลุ่ม จำนวน 1,316 รำย จำกเป้ำหมำย 5,000 รำย
1.1.4) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหำกระบือแม่พันธุ์ 6,580 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของเป้ำหมำย 25,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 1,316 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 26.32 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ จัดทำแปลงหญ้ำและ
ระบบน้ำดำเนินกำรได้ 1,602 รำย ในพื้นที่ 8,010 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.04 พื้นที่ 25,000 ไร่ และ
ติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) ดำเนินกำรได้ 164 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม
ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรทำเครื่องหมำยประจำตัวกระบือ (ไมโครชิพ) ผสมเทียมกระบือ จัดเตรียมและ
ขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.1.5) จัดสรรงบประมำณ 1,844.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 411.53 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 22.31 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.2) ผลการติดตาม
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพื้นที่
จังหวัดนครรำชสี มำ บุ รีรัมย์ และสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 - 17 กุมภำพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้ำร่ว ม
โครงกำรจำนวน 22 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)
(1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงกระบือ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 100.00 เคยมีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 16 เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำน
เจ้ำหน้ำที่ปศุสั ตว์อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 95.45 รองลงมำร้อยละ 40.91 ทรำบผ่ ำนผู้ใหญ่ บ้ำน/กำนัน/อบต.
มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ โครงกำรเฉลี่ ย รำยละ 4.93 ไร่ เงื่อ นไขโครงกำรก ำหนดรำยละ 5 ไร่ ซึ่ งเดิ ม
เกษตรกรร้อยละ 81.82 ใช้เป็ น พื้น ที่ปลู กข้ำว ตรงตำมเงื่อนไขกำรลดพื้นที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำ
ร้ อ ยละ 13.64 เป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก มั น ส ำปะหลั ง ส่ ว นที่ เหลื อ ร้อ ยละ 4.55 เป็ น พื้ นที่ ป ลู ก อ้ อ ย ไม่ ต รง
ตำมเงื่อนไขโครงกำร โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อ
ในภำพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ 2,168,181.82 บำท ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 90.00 จัดซื้อ
จำกพ่อค้ำในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 5 เท่ำกัน ซื้อจำกญำติพี่น้อง และเพื่อนบ้ำน
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้จัดซื้อตำมจำนวนที่กำหนดรำยละ 5 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด
คิดเป็นร้อยละ 84.48 เป็นกระบือสำวร้อยละ 15.52 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์
เกษตรกรร้อยละ 100.00 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด ร้อยละ 100.00 ไม่มี
ปัญ หำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พั นธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้ำหน้ำที่ให้ คำแนะนำระหว่ำงกำรจัดซื้อ
ร้อ ยละ 86.36 มีก ำรท ำสัญ ญำซื้อ ขำยระหว่ำงผู ้จำหน่ำ ยกับ เกษตรกร โดยระบุเงื่อ น ไขรับ ประกัน
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กรณี พ่ อ แม่ พั น ธุ์ ต ำยภำยใน 2 สั ป ดำห์ แ รกหลั งกำรส่ งมอบและเป็ น สำเหตุ จ ำกกระบื อ ที่ ซื้ อ ไม่ ต รง
กับคุณลักษณะที่กำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนกระบือทดแทนให้ภำยใน 30 วัน
(2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำแพงโกล่ำ เฉลี่ยรำยละ 33.50 ตันต่อปี นำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 33.36 ตัน ที่เหลือนำไปจำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 63.16 นำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 52.63 จำหน่ำยเป็นมูลแห้ง
และที่เหลือร้อยละ 21.05 นำไปทำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์ บำงส่วนเกษตรกร
นำไปจำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 6,665.45 บำทต่อปี
(3) ด้ำนควำมพึ งพอใจต่อโครงกำร ทั้งด้ำนกำรส่ งเสริมให้ควำมรู้กำรเลี้ยงกระบื อ
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้คำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.47
(4) ควำมคิดเห็ นของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 37.50
มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจำหน่ำย เพื่อรองรับผลผลิตกระบือที่มีกำรส่งเสริม
รองลงมำร้อยละ 31.25 ต้องกำรกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือคุณภำพดี ร้อยละ 18.75 อยำกให้ลดขั้นตอน
กำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น และร้อยละ 12.50 ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยง
กระบือ เช่น บ่อบำดำล หรือสระน้ำขนำดเล็ก รวมทั้งส่งมอบท่อนพันธุ์หญ้ำควรเป็นช่วงที่เหมำะสมกับชนิด
พันธุ์หญ้ำ
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพื้นที่
จังหวัดนครรำชสี มำ บุ รีรัมย์ สระแก้ว และมหำสำรคำม เกษตรกรที่ เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 28 รำย
สรุปผลได้ดังนี้
(1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงกระบือ เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรร้อ ยละ 100.00 เคยมีป ระสบกำรณ์ก ำรเลี ้ย งกระบือ เฉลี ่ย 15 ปี เกษตรกรส่ว นใหญ่
รับ ทรำบข้อมูล ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมำร้อยละ 46.43 ทรำบผ่ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน/กำนัน/อบต. มีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงกำรเฉลี่ยรำยละ 4.95 ไร่ เงื่อนไขโครงกำรกำหนด
รำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิม เกษตรกรร้อ ยละ 85.71 ใช้เป็น พื้น ที่ป ลูก ข้ำว ตรงตำมเงื่อนไขกำรลดพื้น ที่น ำ
ไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 10.71 เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.58 เป็นพื้นที่
ปลูกอ้อย และยำงพำรำ ซึ่งไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชน
เพื่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ 2,217,857.04 บำท ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พัน ธุ์
เกษตรกรร้อยละ 92.31 จัดซื้อจำกพ่อค้ำในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 3.85 เท่ำกัน
ซื้อจำกญำติพี่น้อง และเพื่อนบ้ำน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้จัดซื้อตำมจำนวนที่กำหนดรำยละ 5 ตัว
เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติดคิดเป็นร้อยละ 96.30 เป็นกระบือสำวร้อยละ 3.70 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ
ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 100.00 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ร้อยละ 100.00 ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำ
ระหว่ำงกำรจัดซื้อ ร้อ ยละ 89.29 มีก ำรทำสัญ ญำซื้อ ขำยระหว่ำ งผู้จำหน่ำ ยกับ เกษตรกร โดยระบุ
เงื่อนไขรับ ประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำยภำยใน 2 สัปดำห์แรกหลังกำรส่งมอบและเป็นสำเหตุจำกกระบือ
ที่ซื้อไม่ตรงกับคุณลักษณะที่กำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนกระบือทดแทนให้ภำยใน 30 วัน
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(2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำแพงโกล่ำ เฉลี่ยรำยละ 39.42 ตันต่อปี นำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 39.31 ตัน ที่เหลือนำไปจำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 73.91 นำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 65.22 จำหน่ำยเป็นมูลแห้ง
และที่เหลือร้อยละ 17.39 นำไปทำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์ บำงส่วนเกษตรกร
นำไปจำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 8,013.33 บำทต่อปี
(3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้ งด้ำนกำรส่ งเสริมให้ ควำมรู้กำรเลี้ ยงกระบื อ
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้คำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.71
(4) ควำมคิ ดเห็ นของเกษตรกรที่ เข้ ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 36.36
มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจำหน่ำย เพื่อรองรับผลผลิตกระบือที่มีกำรส่งเสริม
รองลงมำร้อ ยละ 22.73 ต้อ งกำรกำรสนับ สนุน พ่อพันธุ์กระบือคุณ ภำพดี ร้อยละ 13.64 อยำกให้
ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น ควรมีกำรอบรมเพิ่มเติม และติดตำมให้คำแนะนำ
อย่ำงสม่ำเสมอ และร้อยละ 9.09 ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับ เลี้ยงกระบือ เช่น บ่อบำดำล หรือ
สระน้ำขนำดเล็ก ให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในช่วงที่ฤดูแล้ง
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)
2.1) ผลการดาเนินงาน
2.1.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ดำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 37 จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ 67.27 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพื้นที่ปรับเปลี่ยน 48,490 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.41
ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 1,210 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของเป้ำหมำย 2,400 กลุ่ม
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 9,698 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย
2.1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 2,400 กลุ่ม วงเงิน 9,000 ล้ำนบำท
(ค่ำแม่พันธุ์โคเนื้อรำยละไม่เกิน 65,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อรำยละ 50,000 บำท)
มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว 1,210 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.42 จำนวน 2,396.95 ล้ำนบำท ร้อยละ
26.63 ตำมลำดับ
2.1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 1,210 กลุ่ม
รวม 9,698 รำย คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของเป้ำหมำย 2,400 กลุ่ม ร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย
24,000 รำย
2.1.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร จัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ 48,490 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ 9,698 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 40.41 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย ทำเครื่องหมำยประจำตัวโคเนื้อ (ไมโครชิพ) 48,490 ตัว
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คิดเป็น ร้อยละ 40.41 ของเป้ ำหมำย 120,000 ตัว ผสมเทียมโคเนื้อ 25 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.02
ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนหญ้ำพันธุ์ 11,744 รำย คิดเป็นร้อยละ 48.93
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย และจัดทำแปลงหญ้ำและระบบน้ำดำเนินกำรได้ 11,744 รำย พื้นที่ 58,720
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.93 ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ ติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) 1,210 กลุ่ม คิด
เป็นร้อยละ 50.42
2.1.5) จัดสรรงบประมำณ 10,907.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2,648.54 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 24.28 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.2) ผลการติดตาม
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพื้นที่
จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 – 17 กุมภำพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 49 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)
(1) กำรเข้ ำร่ วมโครงกำร ด้ ำนประสบกำรณ์ กำรเลี้ ยงโคเนื้ อ เกษตรกรที่ เข้ ำร่ วม
โครงกำรร้ อ ยละ 71.43 เคยมี ป ระสบกำรณ์ ก ำรเลี้ ยงโคเนื้ อ เฉลี่ ย 13 ปี อี ก ร้อยละ 28.57 ไม่ เคย
มีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงมำก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อำเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 75.51 รองลงมำร้อยละ 44.90 ทรำบผ่ำนผู้ ใหญ่บ้ำน/กำนัน/อบต. มีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่
เป็น ไปตำมเงื่อนไขโครงกำรเฉลี่ย รำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 87.50 ใช้เป็น พื้นที่ปลูกข้ำว
ตรงตำมเงื่อนไขกำรลดพื้นที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 4.12 เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและอ้อยเท่ำกัน
ส่ ว นที่ เหลื อ เป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ ำวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และพื ช อำหำรสั ต ว์ ฯลฯ ไม่ ต รงตำมเงื่อ นไขโครงกำร
โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบีย นเป็นวิส ำหกิจชุมชนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ย
กลุ ่ม ละ 1,873,412.24 บำท ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พั นธุ์ เกษตรกรร้อยละ 86.36 จัดซื้อจำกพ่ อค้ ำ
ในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 11.36 ซื้อจำกพ่อค้ำต่ำงจังหวัด นอกนั้น ซื้อจำกนำยหน้ำ
และญำติพี่น้อง โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้จัดซื้อตำมจำนวนที่กำหนดรำยละ 5 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้อง
และมีลูกติดคิดเป็นร้อยละ 91.58 เป็นโคเนื้อสำว ร้อยละ 9.20 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนกำรจัดซื้อ
แม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 95.92 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด ร้อยละ 85.71
ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้ำหน้ำที่ ให้คำแนะนำระหว่ำงกำรจัดซื้อ
ร้อ ยละ 79.59 มีก ำรท ำสัญ ญำซื้อ ขำยระหว่ำงผู ้จำหน่ำ ยกับ เกษตรกร โดยระบุเงื่อ นไขรับ ประกัน
กรณีพ่อแม่พั น ธุ์ตำยภำยใน 2 สั ป ดำห์ แรกหลั งกำรส่ งมอบ และเป็น สำเหตุ จำกโคเนื้ อที่ซื้อไม่ตรงกั บ
คุณลักษณะที่กำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนโคเนื้อทดแทนให้ภำยใน 30 วัน
(2) ผลที่เกิดขึ้นหลั งจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิ ต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำแพงโกล่ำ เฉลี่ยรำยละ 36.00 ตันต่อปี นำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 34.29 ตัน ที่เหลือนำไปจำหน่ำย ในส่วนของมูลสั ตว์ ร้อยละ 86.67 นำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 42.22 จำหน่ำยเป็นมูลแห้ง
และที่เหลือร้อยละ 6.67 นำไปทำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์ บำงส่วนเกษตรกร
นำไปจำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 4,692 บำทต่อปี
(3) ด้ ำนควำมพึ งพอใจต่ อโครงกำร ทั้ งด้ำนกำรส่ งเสริมให้ ควำมรู้กำรเลี้ ยงโคเนื้ อ
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้คำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.53
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(4) ควำมคิดเห็ นของเกษตรกรที่ เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 34.31
มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจำหน่ำย เพื่อรองรับผลผลิตโคเนื้อที่มีกำรส่งเสริม
รองลงมำร้อยละ 20.27 ควรมีกำรอบรมเพิ่มเติม และติดตำมให้คำแนะนำอย่ำงสม่ำเสมอ ร้อยละ 18.91
ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ เช่น บ่อบำดำล หรือสระน้ำขนำดเล็ก และร้อยละ 10.13
อยำกให้ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพื้นที่
จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สระแก้ว ลำปำง และมหำสำรคำม เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 64 รำย
สรุปผลได้ดังนี้
(1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรร้อยละ 73.44 เคยมีประสบกำรณ์ กำรเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 13 ปี อีกร้อยละ 26.56 ไม่เคยมี
ประสบกำรณ์ กำรเลี้ยงมำก่อน เกษตรกรส่ วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อำเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 76.56 รองลงมำร้อยละ 42.19 ทรำบผ่ำนผู้ใหญ่บ้ำน/กำนัน/อบต. มีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปตำม
เงื่อนไขโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 89.06 ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว ตรงตำมเงื่อนไข
กำรลดพื้น ที่น ำไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 6.25 เป็นพื้นที่ทำเกษตรผสมผสำนและเป็นพื้นที่ว่ำงเปล่ำ
เท่ำกัน ส่ วนที่เหลื อเป็น พื้น ที่ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย และพืชอำหำรสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร
โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ
1,996,093.75 บำท ในกำรจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 89.83 จัดซื้อจำกพ่อค้ำในจังหวัดและ
หมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 8.47 ซื้อจำกพ่อค้ำต่ำงจังหวัด นอกนั้น ซื้อจำกนำยหน้ำ และญำติพี่น้อง
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้จัดซื้อตำมจำนวนที่กำหนดรำยละ 5 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด
คิดเป็น ร้อยละ 87.20 เป็นโคเนื้อสำว ร้อยละ 12.80 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์
เกษตรกรร้อยละ 96.88 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด ร้อยละ 87.50 ไม่มีปัญหำ
อุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำระหว่ำงกำรจัดซื้อ ร้อยละ 84.38
มีกำรทำสัญญำซื้อขำยระหว่ำงผู้จำหน่ำยกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำย
ภำยใน 2 สัป ดำห์แรกหลังกำรส่ งมอบ และเป็นสำเหตุจำกโคเนื้อที่ซื้อไม่ตรงกับคุณ ลักษณะที่กำหนด
ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนโคเนื้อทดแทนให้ภำยใน 30 วัน
(2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำแพงโกล่ำ เฉลี่ยรำยละ 37.73 ตันต่อปี นำใช้เป็ นอำหำร
สัต ว์ในฟำร์ม ของตนเองเฉลี่ย 36.44 ตัน ที่เหลือนำไปจำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 90.00
นำไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 38.33 จำหน่ำย
เป็นมูลแห้ง และที่เหลือร้อยละ 5.00 นำไปทำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์
บำงส่วนเกษตรกรนำไปจำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 5,298 บำทต่อปี
(3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ทั้งด้ำนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเลี้ยงโคเนื้อ
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้คำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.71
(4) ควำมคิดเห็ นของเกษตรกรที่ เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้ อยละ 38.78
มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจำหน่ำย เพื่อรองรับผลผลิตโคเนื้อที่มีกำรส่งเสริม
รองลงมำร้อยละ 20.49 ควรมี กำรจัดหำน้ำเชื้อพ่อโคเนื้อพันธุ์ดีและให้ บริกำรผสมเทียมโคเนื้อแก่เกษตรกร
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ร้อยละ 20.41 ควรมีกำรอบรมเพิ่มเติม รวมทั้งสนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ เช่น บ่อบำดำล หรือ
สระน้ำขนำดเล็ก และร้อยละ 14.37 อยำกให้ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น
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)
3.1) ผลการดาเนินงาน
3.1.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้ำวที่ไม่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ มีจังหวัด
ที่ดำเนิ นกำรแล้ว 8 จังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 14.55 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพื้นที่ปรับเปลี่ยน
665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.60 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่
3.1.2) สนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 50 กลุ่ม 500 รำย วงเงิน 116 ล้ำนบำท
(สำหรับเป็นค่ำพันธุ์แพะรำยละไม่เกิน 132,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือน แปลงพืชอำหำรสัตว์ ระบบน้ำ
เครื่องสับพืชอำหำรสัตว์ ถังพลำสติกสำหรับหมักพืชอำหำรสัตว์รำยละ 100,000 บำท) มีเกษตรกรที่ได้รั บ
สินเชื่อแล้ว 16 กลุ่ม วงเงิน 26.44 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 22.80 ตำมลำดับ
3.1.3) ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ มี เกษตรกรที่ ได้ รับ กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้แ ล้ ว 16 กลุ่ ม
รวม 123 รำย หรือร้อยละ 32.00 และ 24.60 ตำมลำดับ ของเป้ำหมำย 500 รำย
3.1.4) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร โดยจัดหำแพะพ่อแม่พันธุ์ 3,936 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของเป้ำหมำย 16,000 ตัว (แบ่งเป็นแม่พันธุ์ 3,690 ตัว และพ่อพันธุ์ 246 ตัว)
จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแพะ 123 รำย คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของเป้ำหมำย 500 รำย จัดเตรียมและขนย้ำย
ท่อนพันธุ์หญ้ำ 170 รำย คิดเป็นร้อยละ 34.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย จัดทำแปลงหญ้ำและระบบน้ำ
170 รำย คิดเป็นร้อยละ 34.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย ติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) จำนวน 16 กลุ่ม
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 50.00 ตำมลำดับ ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
กำรดูแลสุขภำพแพะ และผสมเทียมแพะ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3.1.5) จัดสรรงบประมำณ 149.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 30.21 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 20.20 ของงบประมำณที่จัดสรร
3.2) ผลการติดตาม
ครั้ งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำผลกำรดำเนิ นงำนโครงกำรดังกล่ ำว ในพื้ นที่
จังหวัดนครรำชสีมำ และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 – 17 กุมภำพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน
19 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)
(1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ยงแพะ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 78.95 เคยมีประสบกำรณ์ กำรเลี้ยงแพะเฉลี่ย 5 ปี อีกร้อยละ 21.05 ไม่เคยมีประสบกำรณ์
กำรเลี้ยงแพะมำก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 78.95
รองลงมำร้อยละ 21.05 เท่ำกัน ทรำบผ่ำนญำติพี่น้อง และเพื่อนบ้ำน มีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปตำม
เงื่อนไขโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 72.22 ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว ตรงตำมเงื่อนไข
กำรลดพื้นที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 27.78 เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่

14
ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอำหำรสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตำมเงื่อนไขโครงกำร โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียน
เป็น วิส ำหกิจ ชุม ชนเพื่อ ขอรับ กำรสนับ สนุน สิน เชื่อ ในภำพรวมเฉลี่ย กลุ ่ม ละ 1,220,063.49 บำท
ในกำรจั ด ซื้ อ พ่ อ แม่ พั น ธุ์ เกษตรกรร้ อ ยละ 64.29 จัด ซื้ อ จำกพ่ อ ค้ ำในจั งหวัด และหมู่ บ้ ำ นที่ ตั้ งกลุ่ ม
รองลงมำร้อยละ 21.43 เท่ำกัน ซื้อจำกพ่อค้ำต่ำงจังหวัด และประธำนกลุ่มเป็นผู้จัดซื้อ นอกนั้น ซื้อจำก
เพื่อนบ้ำน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้จัดซื้อตำมจำนวนที่กำหนดเฉลี่ยรำยละ 27.93 ตัว เป็นแม่พันธุ์
ที่ตั้งท้องและมีลูกติด คิดเป็นร้อยละ 8 เป็นแพะสำวร้อยละ 17.93 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ และเป็นแพะ
พ่ อพั นธุ์ 2 ตั ว ในขั้ น ตอนกำรจั ดซื้ อแม่ พั นธุ์ เกษตรกรร้ อยละ 88.24 จั ดหำพ่ อแม่ พั นธุ์ ตำมขั้ นตอนที่
กรมปศุสัตว์กำหนด ร้อยละ 47.06 ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 52.94
มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจำกเงินสินเชื่อมำล่ำช้ำ และเกษตรกรบำงรำยยังไม่ได้รับ
ค่ำพ่อแม่พัน ธุ์ ทำให้ต้อ งกู้ยืม เงิน จำกแหล่งเงิน ทุน อื่น มำหมุน เวียนก่อ น ร้อยละ 94.12 มีเจ้ำหน้ำที่
ให้คำแนะนำระหว่ำงกำรจัดซื้อ ร้อยละ 82.35 มีกำรทำสัญญำซื้อขำยระหว่ำงผู้จำหน่ำยกับเกษตรกร
โดยระบุ เงื่อนไขรับ ประกัน กรณี พ่อแม่พันธุ์ตำยภำยใน 2 สั ปดำห์ แรกหลังกำรส่งมอบและเป็นสำเหตุ
จำกแพะที่ซื้อไม่ตรงกับคุณลักษณะที่กำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนแพะทดแทนให้ภำยใน 30 วัน
(2) ผลที่ เกิดขึ้นหลั งจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิ ต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ กระถิน และหญ้ำลูซี่ เฉลี่ยรำยละ 27.35 ตันต่อปี นำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 26.59 ตัน ที่เหลือนำไปจำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 64.29 นำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 50.00 จำหน่ำยเป็นมูลแห้ ง
และร้อยละ 14.29 และ 7.14 นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก และนำไปเป็น เชื้อเพลิง ตำมลำดับ ซึ่งผลผลิต
จำกกำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์บำงส่วนเกษตรกรนำไปจำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 7,394.12
บำทต่อปี
(3) ด้ำนควำมพึ งพอใจต่อ โครงกำร ทั้ งด้ำนกำรส่ งเสริมให้ ค วำมรู้ก ำรเลี้ ยงแพะ
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้คำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.16
(4) ควำมคิ ดเห็ นของเกษตรกรที่ เข้ ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 22.11
เท่ำกัน มีควำมเห็นว่ำ ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจำหน่ำย เพื่อรองรับผลผลิตแพะที่มีกำรส่งเสริม
ควรมีกำรอบรมเพิ่มเติมและติดตำมให้คำแนะนำอย่ำงสม่ำเสมอ และต้องกำรกำรสนับสนุนวัคซีน รองลงมำ
ร้อยละ 11.11 เท่ำกัน ควรมีกำรสนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงแพะ เช่น บ่อบำดำล หรือสระน้ำขนำดเล็ก
กำรให้บริกำรผสมเทียมแพะ รวมทั้งอยำกให้ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพื้นที่
จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และมหำสำรคำม เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 25 รำย สรุปผลได้ดังนี้
(1) กำรเข้ำ ร่ว มโครงกำร ด้ำนประสบกำรณ์ก ำรเลี้ย งแพะ เกษตรกรที่เข้ำร่ว ม
โครงกำรร้อ ยละ 80.00 เคยมีป ระสบกำรณ์ก ำรเลี ้ย งแพะเฉลี ่ย 5 ปี อีก ร้อ ยละ 20.00 ไม่เคย
มีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงแพะมำก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูลผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อำเภอ คิดเป็ น
ร้อยละ 84.00 รองลงมำร้อยละ 20.00 เท่ำกัน ทรำบผ่ำนประธำนกลุ่ม มีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นไป
ตำมเงื่อนไขโครงกำรเฉลี่ยรำยละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 76.00 ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว ตรงตำม
เงื่อนไขกำรลดพื้นที่นำไม่เหมำะสม รองลงมำร้อยละ 44.00 เป็นพื้นที่ปลูกมัน สำปะหลัง ส่วนที่เหลือ
เป็นพื้นที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ย งสัตว์ ไม่ตรงตำมเงื่อ นไขโครงกำร โดยเกษตรกรรวมกลุ่ม จดทะเบีย นเป็น
วิสำหกิจ ชุมชนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อในภำพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ 1,650,053.34 บำท ในกำรจัดซื้อ
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พ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 57.86 จัดซื้อจำกพ่อค้ำในจังหวัดและหมู่บ้ำนที่ตั้งกลุ่ม รองลงมำร้อยละ 49.29
ซื้อจำกพ่ อค้ ำต่ ำงจั งหวัด และร้ อยละ 26.79 ซื้อจำกประธำนกลุ่มเป็ นผู้ จัดซื้อ นอกนั้ น ซื้อจำกเพื่ อนบ้ ำน
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้จัดซื้อตำมจำนวนที่กำหนดเฉลี่ยรำยละ 29.15 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด
คิดเป็นร้อยละ 57.29 เป็นแพะสำวร้อยละ 36.46 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ และเป็นแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว
ในขั้นตอนกำรจัดซื้อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 98.29 จัดหำพ่อแม่พันธุ์ตำมขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ร้อยละ 60.87 ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 39.13 มีปัญหำอุปสรรค
ในกำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจำก เงินสินเชื่อมำล่ำช้ำ และเกษตรกรบำงรำยยังไม่ได้รับค่ำพ่อแม่พันธุ์
ทำให้ต้อ งกู้ย ืม เงิน จำกแหล่งเงิน ทุน อื่น มำหมุน เวีย นก่อ น ร้อ ยละ 91.30 มีเจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำ
ระหว่ำงกำรจัดซื้อ ร้อยละ 86.96 มีกำรทำสัญญำซื้อขำยระหว่ำงผู้จำหน่ำยกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไข
รับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตำยภำยใน 2 สัปดำห์แรกหลังกำรส่งมอบและเป็นสำเหตุจำกแพะที่ซื้อไม่ตรงกับ
คุณลักษณะที่กำหนด ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนแพะทดแทนให้ภำยใน 30 วัน
(2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถผลิต
อำหำรสัตว์ เช่น ปลูกหญ้ำเนเปียร์ กระถิน และหญ้ำลูซี่ เฉลี่ยรำยละ 38.80 ตันต่อปี นำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ในฟำร์มของตนเองเฉลี่ย 35.20 ตัน ที่เหลือนำไปจำหน่ำย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 73.70 นำไปใช้
เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นำข้ำว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 63.04 จำหน่ำยเป็นมูลแห้ง
และร้อยละ 10.43 และ 5.22 นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก และนำไปเป็นเชื้อเพลิง ตำมลำดับ ซึ่งผลผลิตจำก
กำรผลิตอำหำรสัตว์และมูลสัตว์บำงส่วนเกษตรกรนำไปจำหน่ำยเป็นรำยได้เฉลี่ยรำยละ 9,613.04 บำทต่อปี
(3) ด้ำนควำมพึ งพอใจต่อ โครงกำร ทั้ งด้ำนกำรส่ งเสริมให้ ค วำมรู้ก ำรเลี้ ยงแพะ
แบบประณีต กำรสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในกำรเลี้ยง กำรประสำนงำน และกำรให้คำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 7.91
(4) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 35.71
เท่ำกัน มีค วำมเห็น ว่ำ ควรมีเจ้ำ หน้ำ ที่สำนัก งำนปศุสัต ว์จังหวัด ติด ตำมให้คำแนะนำอย่ำ งสม่ำเสมอ
รองลงมำร้อยละ 21.43 ภำครัฐควรจัดหำตลำดหรือช่องทำงกำรจำหน่ำย เพื่อรองรับผลผลิตแพะที่มี
กำรส่ งเสริม ร้อยละ 14.29 ควรมีกำรอบรมเพิ่มเติม และต้องกำรกำรสนับสนุ นวัคซีน และร้อยละ 7.14
เท่ำกัน ควรมีกำรสนับสนุน แหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงแพะ เช่น บ่อบำดำล หรือสระน้ำขนำดเล็ก กำรสนับสนุน
ให้บริกำรผสมเทียมแพะ รวมทั้งอยำกให้ลดขั้นตอนกำรขอสินเชื่อและกำรอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น
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)
ผลการดาเนินงาน
ไตรมำสที่ 1 มีแผนดำเนินกำร 45 จังหวัด พื้นที่ 2,500 ไร่ เกษตรกร 50 กลุ่ม ณ ไตรมำสที่ 3
ปรำกฏว่ำ เกษตรกรขอถอนตัวจำกเดิมที่ดำเนินกำรไปแล้วใน 2 จังหวัด พื้นที่ 154 ไร่ 31 รำย ไม่เข้ำร่วม
โครงกำร
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2.2.3 นโยบายยางธรรมชาติ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
กำรยำงแห่ งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงำนหลั ก มีวัตถุประสงค์เพื่ อรักษำเสถียรภำพ
รำคำยำง โดยชะลอกำรจำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และ
รอจำหน่ำยยำงพำรำเมื่อเห็นว่ำรำคำยำงเหมำะสม โดยมีระยะเวลำโครงกำร 1๘ เดือน (1 พฤศจิกำยน 255๗ –
3๐ เมษำยน 255๙) และขยำยระยะเวลำชำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจำกเดิมในวันที่ 31 พฤษภำคม 2560
เป็นวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 (ในปี 2560 - 2561 ช่วงที่ขยำยระยะเวลำให้ใช้งบประมำณของโครงกำร
สร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง)
ผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมำณ 2561 รอกำรระบำยปริมำณยำงพำรำคงเหลือ จำนวน ๕๓,0๙8 ตัน
(มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำชำระคืนเงินกู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบัน
เกษตรกรเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง เพื่อ กยท. สำมำรถระบำยยำงในสต็อคได้หมดและปิดบัญชีโครงกำร
รวมทั้งสำมำรถชำระจ่ำยเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตำมจำนวน)
ผลการติดตาม
เริ่มดำเนินโครงกำร เดือนพฤษภำคม 2555 โดยให้ กยท. (อสย. ในขณะนั้น) กู้เงินจำก ธ.ก.ส.
รับ ซื้อยำงจำกสถำบั น เกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่ มเกษตรกร วิส ำหกิจชุมชน และกลุ่ มชำวสวนยำง
ซึ่งมีคณะทำงำน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ กยท. ผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนโรงงำน รับซื้อผลผลิตยำงพำรำ
ที่โรงงำนเพื่อดำเนินกำรแปรรูป แล้วโอนเงินให้กับสถำบันเกษตรกร (เงื่อนไข สถำบันเกษตรกรรับซื้อยำง
จำกสมำชิกไม่เกิน 25 ไร่ ๆ ละ 2 กก. เดือนละ 15 วัน) หลังจำกจะมีคณะกรรมตรวจรับหลังแปรรูป
เพื่อนำเก็บเข้ำโกดัง
ในปี 2555 - 2558 ทำสัญญำจำหน่ำยยำงให้บริษัท China Hainan Rubber Industry
Group จำนวน 208,000 ตัน ส่งมอบไปแล้ว 32,143 ตัน ที่เหลือได้มีกำรยกเลิกสัญญำ
2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้กับสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อและจำหน่ำยยำงพำรำ โดยมีเป้ำหมำย สนับสนุนสินเชื่อให้กับ
เกษตรกรทุกประเภท กลุ่ มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน ที่มีกำรประกอบกำรธุรกิจเกี่ยวกับยำงพำรำ
เพื่อกู้เงิน จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ไปใช้เป็นเงิ นอุดหนุนในกำรรวบรวมหรือ
รับซื้อยำงพำรำจำกเกษตรกรชำวสวนยำงในวงเงิน 10,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำโครงกำร เริ่มตั้งแต่วันที่
1 เมษำยน 2560 - 31 มีนำคม 2563 ระยะเวลำจ่ำยเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 - 31 ธันวำคม 2562
และกำหนดระยะเวลำชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 36 เดือน ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 มีนำคม 2563
ผลการดาเนินงาน
2.1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ขอยื่นกู้เงินจำก ธ.ก.ส. แล้ว 384 แห่ง
ของเป้ ำหมำย 510 แห่ง ได้รับกำรอนุ มัติ 371 แห่ง วงเงิน 8,503.67 ล้ำนบำท (เป็นวงเงินกู้ที่ ธ.ก.ส.
จ่ำยเพิ่มเติมให้สถำบันเกษตรกรจำกวงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิม)
2.2) จั ด สรรงบประมำณ 10,000 ล้ ำนบำท เบิ ก จ่ ำยแล้ ว 8,503.67 ล้ ำ นบำท
คิดเป็นร้อยละ 85.04 ของงบประมำณที่จัดสรร (กยท. ได้ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ ภำยใต้งบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติม ปี 2561 จำนวน 6.599 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.3239 ล้ำนบำท)
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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
3.1.1) เกษตรกรแจ้งเข้ำร่วมโครงกำร 722,887 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.34
ของเป้ำหมำย 809,143 ครัวเรือน ที่เหลือเกษตรกรไม่มำแจ้งเข้ำร่วมโครงกำร และแจ้งไม่เข้ำร่วมโครงกำร
3.1.2) เจ้ำของสวนยำง 715,336 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของเป้ำหมำย
722,887 ครัวเรือน
3.1.3) ผู้กรีดยำง 678,642 รำย คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของเป้ำหมำย 722,887 รำย
3.2) จัดสรรงบประมำณ 13,132.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10,530.54 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 80.19 ของงบประมำณที่จัดสรร (โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง
สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2560)
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
กำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำเสถียรภำพ
รำคำยำง โดยชะลอกำรจำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ
และรอจำหน่ ำยยำงพำรำเมื่อเห็ น ว่ำรำคำยำงเหมำะสม โดยมีระยะเวลำโครงกำร 1๘ เดือน (วันที่ 1
พฤศจิกำยน 255๗ – 3๐ เมษำยน 255๙) และขยำยระยะเวลำชำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจำกเดิม
ในวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เป็นวันที่ 31 พฤษภำคม 2563
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมำณ 2561 รอกำรระบำยปริมำณยำงพำรำคงเหลือ จำนวน ๕๑,352.48 ตัน
(มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำชำระคืนเงินกู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกร
เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง เพื่อ กยท. สำมำรถระบำยยำงในสต็อกได้หมดและปิดบัญชีโครงกำร รวมทั้ง
สำมำรถชำระจ่ำยเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตำมจำนวน)
ผลการติดตาม
เริ่มดำเนินโครงกำรในปี 2557 กยท. รับซื้อยำงพำรำจำกสมำชิกของตลำดกลำง 6 แห่ง
ได้แก่ จังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช สุ รำษฎร์ธำนี ยะลำ หนองคำย และบุรีรัมย์ นำมำแปรรูป และ
เก็บรักษำในโกดัง พบว่ำ
4.1) กำรทำสัญญำซื้อขำย จำนวน 40 สัญญำ ส่งมอบแล้ว 1 สัญญำ รอส่งมอบ 39 สัญญำ
โดยบริษัทผู้รับซื้อรับผิดชอบค่ำเช่ำโกดัง และค่ำประกันสต๊อกยำง
4.2) ยำงพำรำที่รอจำหน่ำย และไม่มีสัญญำซื้อขำย กยท. เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำเช่ำโกดัง
และค่ำประกันสต๊อกยำง
4.3) ยำงแปรรูปยังไม่สำมำรถนำออกจำหน่ำยได้ เนื่องจำกรำคำรับซื้อสูง ในขณะที่รำคำยำง
ในปัจจุบันต่ำ ทำให้มสี ่วนเหลื่อมรำคำ และหำกจำหน่ำยออกมำ จะยิ่งทำให้รำคำยำงภำยในประเทศต่ำลงอีก
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4.4) กยท. อยู่ในระหว่ำงรอรำคำยำง เพื่อนำยำงแปรรูปส่วนที่เหลือออกจำหน่ำย เพื่อนำเงิน
ไปชำระหนี้กับ ธ.ก.ส.
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร
2.3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒ นำที่ดิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรผลิต กำรตลำดและกำรบริหำรจัดกำรผลไม้อย่ำงเป็นระบบ
มีเอกภำพ แก้ไขปัญหำผลไม้ได้อย่ำงยั่งยืน เกษตรกรชำวสวนผลไม้มีควำมมั่นคงในอำชีพ รำยได้ และมีควำม
เป็นอยู่ดีขึ้น เพิ่มมูลค่ำของผลไม้ไทยและขยำยกำรส่งออกให้มำกขึ้น เป้ำหมำยเป็นผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลัก
ไม่น้อยกว่ำ 7 ชนิด มีกำไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก 10,000 บำทต่อไร่ ในปี 2558 เป็น 13,000 บำทต่อไร่
ในปี 2562 เพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป มีอัตรำกำรเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 ต่อปี และพัฒนำผลไม้คุณภำพที่ได้มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
ผลการดาเนินงาน
1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต
1.1) กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต
1.1.1) กรมส่งเสริมกำรเกษตร ดำเนินกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลคุณภำพดี พัฒนำเครือข่ำยผู้ผลิตไม้ผล และพัฒนำงำนบริหำรจัดกำรผลไม้ ซึ่งขณะนี้
ได้มีกำรจัดเวทีวิเครำะห์ประเด็นปัญหำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพกำรผลิ ตไม้ ผลแก่ เกษตรกร 12,000 รำย กำรจั ดท ำแปลงเรียนรู้ 45 แปลง จั ดสั มมนำ
เชิงปฏิบั ติกำรแลกเปลี่ ยนองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิ ตไม้ผล 120 รำย รวมทั้งกำรเชื่อมโยง
เครือข่ำยผู้ผลิตไม้ผลเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กร 80 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
1.1.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
(1) ส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และกำรจัดระบบกำรผลิต
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 28 แห่ง (ร้อยละ 30.43) ส่วนกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มคุณภำพผลผลิต
และกำรศึกษำดูงำนสวนไม้ผลที่ประสบควำมสำเร็จมีเป้ำหมำย 19 จังหวัด และ 325 รำย ตำมลำดับ
(2) กำหนดมำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำร โดยสำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ จำนวน 1 เรื่อง และกำรจัดสัมมนำระดมควำมคิดเห็นต่อร่ำงสินค้ำเกษตร
และอำหำร 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย
1.1.3) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ 34 จังหวัด มีกรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำข้อมูล
กำรใช้ที่ดินสำหรับกำรปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงำะ มังคุด) 1 โครงกำร และจัดทำเขตควำมเหมำะสมที่ดิน
สำหรับกำรปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงำะ มังคุด) 1 ชุดข้อมูล ครบตำมเป้ำหมำย
2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
2.1) กลยุทธ์วิจัยด้ำนกำรผลิต ดำเนินกำรโดยกรมวิชำกำรเกษตร
2.1.1) กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมังคุดคุณภำพรวม 5 เรื่อง
ได้แก่ กำรศึกษำระยะปลูกที่เหมำะสมของมังคุดเสียบยอดจำกกิ่งข้ำง กำรจัดกำรทรงพุ่มมังคุดต้นใหญ่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต กำรประเมินศักยภำพกำรผลิตของต้นมังคุดที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
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ในภำคใต้ กำรควบคุมทรงพุ่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภำพมังคุด กำรชักนำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูกำล
(กำรจัดกำร เขตกรรม ธำตุอำหำรและสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต และกำรจัดกำรน้ำและสำรควบคุม
กำรเจริญเติบโต) ซึ่งมีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00
2.1.2) กำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ กำรศึกษำจำแนกพันธุ์ทุเรียน
ที่มีลักษณะเด่นตำมระบบ IPGRI กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ทุเรียน และกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำยภำพและเคมี
ของทุเรียนพันธุ์แนะนำ (จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3) ที่อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส มีผลสำเร็จ
ของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00
2.1.3) กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ จำนวน 4 เรื่อง
ได้แก่ กำรจัดทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่ำง ๆ กำรศึกษำอิทธิพลของวัสดุห่อผลกำรเจริญเติบโตและคุณภำพ
ของผลผลิตทุเรียนระยะปลูกชิด กำรจัดกำรปุ๋ยและน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ กำรกระตุ้น
ให้ทุเรียนสร้ำงภูมิคุ้มกันโรครำกเน่ำโคนเน่ำที่เกิดจำกเชื้อรำ Phytophthoro palmivora (Butler) Butler
มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00
2.1.4) กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์เงำะ ระยะที่ 2 ได้แก่ กำรคัดเลือกเงำะลูกผสมรุ่นที่ 1
(F1) และกำรคัดเลือกเงำะลูกผสมกลับ (BC1) และลูกผสมสำมทำง มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม
ร้อยละ 75.00
2.1.5) กำรวิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง ระยะที่ 2 ได้แก่ กำรทดสอบและคัดเลือก
พันธุ์มะม่วงลูกผสมสำยพันธุ์ใหม่เพื่อกำรส่งออก มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 75.00
2.1.6) กำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ลิ้นจี่ ระยะที่ 2 และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตลิ้นจี่
ในภำคเหนือตอนบน ได้แก่ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรปลูกลิ้นจี่ในแหล่งผลิตใหม่ กำรทดสอบควั่นกิ่ง
และสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 68.75
2.1.7) กำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ลำไย ระยะที่ 2 และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตลำไย
ในภำคเหนือตอนบน ได้แก่ กำรทดสอบสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มกำรติดผล และขนำดของลำไย
มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 75.00
2.1.8) กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีลดกำรตกค้ำงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก
มีผลสำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 91.67
3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด
3.1) กลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
พัฒ นำบรรจุ ภัณ ฑ์ผ ลไม้และแปรรูปผลไม้ส ด 5 ชนิด ได้แ ก่ ทุเ รีย น ล ำไย ลิ ้น จี่
มัง คุด มะม่ว ง อยู่ระหว่ำงขั้นตอน SCG ดำเนิน กำรผลิต บรรจุภัณ ฑ์ และทดลองนำผลไม้ส ดบรรจุถุง
เพื่อศึกษำระยะเวลำกำรยืดผลไม้สดแต่ละชนิด
3.2) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และกำรประชำสัมพันธ์
3.2.1) รณรงค์ส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ โดยองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
ดำเนินกำรทั้งในประเทศและในต่ำงประเทศ 7 ครั้ง สูงกว่ำเป้ำหมำย 2 ครั้ง
3.1.2) จั ด นิ ท รรศกำรเพื่ อ ส่ งเสริม สร้ำงควำมเข้ ำใจด้ ำนกำรรับ รองของไทยใน
ต่ำงประเทศ 4 ประเทศ ครบตำมเป้ำหมำย คือ ประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
กลยุทธ์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรเทศ
4.1) ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรตลำดและกำรผลิตไม้ผล ดำเนินกำรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
สำรวจข้อมูลของสมำชิกสหกรณ์ 92 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย
4.2) ฐำนข้อมูลแหล่ งผลิ ตและกำรตลำดผลไม้ไทย ดำเนินกำรโดยองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
พัฒนำระบบข้อมูลผลผลิต รำคำ และปริมำณรับซื้อรำยวัน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ร้อยละ 44.44
5) การจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมำณ 25.17 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.83
ของงบประมำณที่จัดสรร
ผลการติดตาม
จำกกำรติ ดตำมควำมก้ ำ วหน้ำ และควำมคิ ดเห็ น ของเจ้ำ หน้ ำที่ เกษตรกร และผู้ รั บ ซื้ อ ผลไม้
ระหว่ำงวันที่ 7 - 9 มิถุนำยน 2561 และระหว่ำงวันที่ 8 - 13 กรกฏำคม 2561 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี ระยอง สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร สรุปผลได้ดังนี้
1) หน่วยงำนในระดับพื้นที่ เช่น สำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรี และระยอง สำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ได้ส่งเสริมเกษตรกรตำมกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผล กำรส่งเสริมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ ในโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) จัดทำแปลงเรียนรู้ กิจกรรมส่วนใหญ่
ดำเนินกำรตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมำณ ในภำพรวมเป็นไปตำมแผน
2) กำรจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินกำรโดยคัดเลือกเกษตรกรตัวแทนของกลุ่มเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกรสมำชิก เช่น แปลงเรียนรู้ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ 10 ไร่
และปลูกทุเรียนมำแล้ว 4 ปี มีสระน้ำของตนเองที่สำมำรถใช้น้ำเพียงพอในกำรกำรผลิตไม้ผลคุณภำพดี
ตลอดทั้งปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งฤดูกำรผลิต ทั้งในช่วงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต มีเกษตรกร
ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มำเรียนรู้และดูงำนในแปลง เกษตรกรแปลงเรียนรู้ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
เช่น ปุ๋ยสูตร 16-16-16 และสำรกำจัดศัตรูพืช ป้ำยแปลงเรียนรู้ รวมสนับสนุนงบประมำณ 16,000
บำทต่อแปลง เป็นต้น
3) กำรบริหำรจัดกำรตลำด ในปี 2561 ทุเรียน มังคุด ลองกอง ภำคตะวันออก ไม่มีปัญหำ
ด้ำนกำรตลำด เนื่องจำกผลผลิตลดลง และไม่กระจุกตัว สำหรับกำรรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์กำรเกษตร
ในพื้นที่มีปริมำณลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ แต่วงเงินที่ใช้ในกำรรวบรวมสูงขึ้นมำก เนื่องจำกรำคำทุเรียนเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ กำรดำเนินงำนของสหกรณ์สำมำรถถ่วงดุลด้ำนกำรตลำดได้ดี สำหรับมังคุดภำคใต้ ผลผลิตคุณภำพดี
มีน้อย พ่อค้ำเข้ำมำรับซื้อน้อยลง ทำให้ไม่เกิดกำรแข่งขันกันด้ำนรำคำเท่ำที่ควร ส่งผลให้รำคำมังคุดในภำพรวม
ลดลงอย่ำงรวดเร็ว
4) กำรส่ งเสริมและพัฒ นำกำรผลิ ตตำมมำตรฐำนสิน ค้ำเกษตร หน่ วยงำนในระดับจังหวัด
ได้ส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนอินทรีย์ มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) ส่งเสริมกำรรับรอง
คุณภำพสินค้ำ โดยจัดทำสติ๊กเกอร์ที่มีคิวอำร์โค้ต (QR Code) ให้กับเกษตรกรเจ้ำของสวนและตลำดที่จำหน่ำย
ทุเรียน เพื่อสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งตลำดที่จำหน่ำย และประวัติเจ้ำของสวน/แปลงผลิตได้
ซึ่งจะได้รับรำคำสูงกว่ำตลำดทั่วไป โดยมีกำรจำหน่ำยผ่ำนเครือข่ำยโซเชียลมิเดีย (ขำยตรง) ต่อผู้บริโภค
รวมทั้งจัดระบบกำรผลิตในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ในส่วนของลำไยจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่ำงวำงแผนกำรผลิต
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5) กำรรณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม กำรประชำสั ม พั น ธ์ ป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หำผลไม้ ด้ อ ยคุ ณ ภำพ
ได้มีกำรจัดงำน “กำรรณรงค์กำรผลิตผลไม้คุณภำพและกำรจัดกำรศัตรูพืชเพื่อกำรส่งออก ในปี 2561
(ทุเรียนภำคตะวันออก) ” ในวันที่ 19 เมษำยน 2561 ณ ตำบลตะเคียน อำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
โดยมีกำรจัดนิทรรศกำรเรื่องต่ำงๆ เช่น นวัตกรรมกำรผลิตทุเรียน กำรผลิตทุเรียนคุณภำพและได้มำตรฐำน
กำรส่งออก กำรตรวจทุเรียนอ่อน - แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนเพื่อกำรส่งออก และกำรป้องกันกำจัดโรค
และแมลงศั ต รู ทุ เรี ย น และกำรเสวนำ ในหั วข้ อ “ตะวั นออกแหล่ งผลไม้ คุ ณ ภำพ เพื่ อกำรส่ งออกปลอด
ศัตรูพืช” ในส่วนของจั งหวัดระยอง พบว่ำมีกำรตรวจจับผู้ ประกอบกำรที่ตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่ำยได้
2 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินคดี
6) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ
6.1) เกษตรกรประสบปัญหำผลผลิตลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มังคุด ส่วนผลไม้อื่น ๆ เช่น
ลองกอง เงำะคุณภำพ ในพื้นที่รำคำเฉลี่ย 40 และ 20 บำทต่อกิโลกรัม ตำมลำดับ
6.2) เกษตรกรบำงส่วน ที่ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่หมดได้รับผลกระทบจำกฝนตก ทำให้คุณภำพ
ผลผลิตลดลง เช่น มังคุดเป็นเนื้อแก้วยำงไหล ฯลฯ
6.3) ผลผลิตเงำะ หำกมีปริมำณมำกกระจุกตัวคำดว่ำจะมีปัญหำด้ำนกำรตลำด เนื่องจำก
ตลำดเงำะผลสดต่ำงประเทศมีน้อย ตลำดไม่ขยำยตัว
6.4) พื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นค่อนข้ำงมำก ในช่วง 3 - 5 ปี ต้องเร่งหำตลำดรองรับผลผลิต
ที่คำดว่ำจะเพิ่มมำกขึ้น
6.5) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันวำงแผนกำรผลิตและรวบรวม
ผลผลิตของสมำชิกสร้ำงอำนำจต่อรอง และมีช่องทำงกำรจำหน่ำยที่แน่นอน
6.6) วำงแผนกำรผลิ ตและกำรตลำดสร้ำงมำตฐำนสินค้ำ และกำรประชำสั มพันธ์สร้ำง
เครือข่ำยตลำดสหกรณ์
2.3.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน
กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
แห่ งชำติ มีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออก และรักษำควำมเป็นผู้นำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1
ของโลก รวมทั้งรักษำเสถียรภำพรำคำ คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสับปะรด สร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร
และโรงงำนแปรรูปสับปะรด เป้ำหมำยในปี 2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภำพโรงงำน 2.20 ล้ำนตัน
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรด ส่งเสริมกำรบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์
ในประเทศ มูลค่ำกำรส่งออกและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ ทเี่ หมำะสมสำหรับ
กำรปลูกสับปะรด ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงำนที่ดำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ฯ ใน 6 แนวทำงจำก 12 แนวทำง ดังนี้
1) แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดโรงงำน และสับปะรดบริโภคสดในพื้นที่ที่เหมำะสม
ตำมแผนที่ เกษตรเพื่ อ กำรบริ ห ำรเชิ ง รุ ก รวมทั้ งปรั บ ปรุ ง กำรขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ป ลู ก สั บ ปะรด
กำรจัดทำแนวทำงส่งเสริมกำรปลูกสับ ปะรดโรงงำน ในรัศมีรอบโรงงำน 100 กิโลเมตร และแนวทำง
จัดกำรพื้นที่อื่นที่อยู่นอกเขตส่งเสริมกำรปลูกสับปะรด ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินกำรกำหนดเขต
พื้นที่เหมำะสมตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรเชิงรุก (Agri – Map) 1 จังหวัด 755 ไร่ ของเป้ำหมำย
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13 จังหวัด 806 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ 93.67 ตำมลำดับ กำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำในไร่นำ
เพื่อกำรผลิตสับปะรดคุณภำพกรมชลประทำน ดำเนินกำร 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดรำชบุรี ประกอบด้วย
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนท่ำมะขำม และฝำยบ้ำนพุยำงพร้อมระบบส่งน้ำ 523 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 34.89 ของเป้ำหมำย 1,499 ไร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ฝำยทดน้ำบ้ำนเกำะยำยฉิม
และฝำยบ้ำนวังสำหร่ำย 7,613 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.79 ของเป้ำหมำย 29,521 ไร่ จังหวัดระยอง
ฝำยบ้ำนปรุมปรำม 6,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.78 ของเป้ำหมำย 27,024 ไร่ จังหวัดชลบุรี ฝำยบ้ำน
คลองใหญ่ 1,031 ไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 76.03 ของเป้ ำหมำย 1,356 ไร่ จังหวัดตรำด ประกอบด้ว ย
ฝำยบ้ ำ นเกำะลอย และฝำยบ้ ำ นเนิ น พั ฒ นำ 2 ด ำเนิ น กำรได้ 1,712 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.48
ของเป้ ำหมำย 2,362 ไร่ และจังหวัดเชียงรำย ระบบส่งน้ำอ่ำงเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ 296 ไร่ ครบตำม
เป้ำหมำย
2) แนวทำงกำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) แก่เกษตรกร
ในลักษณะระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งกำรเขตกรรมให้แก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุน
กำรผลิต และเพิ่มคุณภำพผลผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
2.1) ดำเนิน กำรผ่ำนโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในด้ำนกำรผลิต
โดยกรมพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด 3,225 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.81 ของเป้ำหมำย 3,475 ไร่
ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 27.80 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.29 ของเป้ำหมำย 28 ตัน และน้ำหมักชีวภำพ
14,460 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 89.15 ของเป้ำหมำย 16,220 ลิตร
2.2) กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตสับปะรดและติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรดในพื้นที่
โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรผลิตสับปะรด GAP 2,300 รำย
จัดทำแปลงเรียนรู้กำรผลิตสับปะรดตำมระบบ GAP จัดทำแปลงทดสอบกำรปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2
15 ไร่ และ 4 ไร่ ตำมล ำดับ จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสำรไนเตรทตกค้ำงและโรคเหี่ ยว 8,500 แผ่ น
และจั ดท ำชุ ดนิ ทรรศกำรเพื่ อเผยแพร่ ควำมรู้ เรื่ องสั บปะรด 10 ชุ ด ครบตำมเป้ ำหมำย รวมทั้ งประเมิ น
สถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง
3) แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรที่ปลูกสับปะรด โดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เชื่อมโยงเครือข่ำยกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และส่ง เสริมให้กลุ่มนำเงินทุนหมุนเวียนไปดำเนินกำรที่เกี่ยวกับ
สับ ปะรดได้ ส่ งเสริมและพัฒ นำกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร ครบตำมเป้ำหมำย 20 แห่ ง
ซึ่งดำเนินกำรใน 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 120.00 ของเป้ำหมำย 5 จังหวัด
4) แนวทำงกำรวิจัย เทคโนโลยีกำรผลิต และพัฒ นำพันธุ์สับ ปะรดที่ท นทำนต่อโรคแมลง
และให้ผลผลิตที่มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรดและตลำดบริโภคสด
โดยกรมวิชำกำรเกษตรดำเนินกำร 3 โครงกำร ดังนี้
4.1) โครงกำรวิ จั ยกำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิ ตและลดต้ นทุ นกำรผลิ ตสั บปะรด ได้ แก่
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่ ดำเนินกำรทดสอบ 9 สำยพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 90.00
ของเป้ำหมำย 10 สำยพันธุ์ ข้อมูลอัตรำกำรใช้น้ำที่เหมำะสมในกำรพ่นสำรป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในสับปะรด
รวมทั้งกำรปรับใช้กับศัตรูสับปะรดชนิ ดอื่น พบว่ำกำรพ่นสำรด้วยเครื่อ งยนต์สะพำยหลังแบบแรงดันน้ำ
อัตรำพ่น 80 ลิตร/ไร่ มีแนวโน้ มในกำรป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดีที่สุ ด (กำรทดลองสิ้นสุด ปี 2560)
ส่วนด้ำนองค์ควำมรู้ กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดในเชิงกำรค้ำ ดำเนินกำรได้ ร้อยละ 75 โดยได้ศึกษำ
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 9 สำยต้น และข้อมูลกำรจัดกำรปุ๋ยที่เหมำะสม ดำเนินกำรได้ ร้อยละ 75.00
โดยได้เก็บตัวอย่ำงใบสับปะรด บันทึกข้อมูล ส่งวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรที่ระยะ 2 4 6 และ 8 เดือนหลังปลูก
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4.2) โครงกำรวิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรจัดกำรคุณภำพในโซ่อุปทำน
สับปะรดผลสดเพื่อกำรส่งออก ได้ทำกำรเก็บข้อมูลกำรเจริญเติบโต และทำกำรดูแลต้นสับปะรด ให้พร้อม
ที่จะทำกำรบังคับดอก
4.3) โครงกำรศึกษำและประเมินศักยภำพสับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 เพื่อขยำยผลสู่เกษตรกร
ได้แก่ ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ดำเนินกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูลครบ 5 ศูนย์วิจัย
ส ำหรั บ กำรผลิ ต ต้ น พั น ธุ์ ป ลอดโรคจำกกำรเพำะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ผลิ ตได้ 58 ต้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.12
ของเป้ ำหมำย 50,000 ต้ น เนื่ องจำกจ ำนวนตั วอย่ ำงที่ ปลอดเชื้ อไวรั สโรคเหี่ ยวมี น้ อย ท ำให้ กำรขยำย
และเพิ่มจำนวนต้นสับปะรดได้ปริมำณน้อย
5) แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูป
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในกำรขยำยตลำดส่งออก โดยสำนักงำน
มำตรฐำนสิ น ค้ ำ เกษตรและอำหำรแห่ งชำติ มี แ ผนพั ฒ นำโรงคั ด บรรจุ ผั ก และผลไม้ ณ ศู น ย์ เรี ย นรู้
เพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพกำรผลิ ต สิ น ค้ำเกษตร ดำเนิ น กำรจัดประชุม วำงแผนกำรดำเนิ น งำน และวิเครำะห์
ประเมินศักยภำพกลุ่มแล้ว
6) จัดสรรงบประมำณ 320.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 106.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.17
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.3.3 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมส่งเสริมกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุป ระสงค์ ส ร้ำงแหล่งผลิตถั่ว เหลืองเพื่อควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำหำรในประเทศอย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพถั่วเหลืองให้สอดคล้อง
กับ ควำมต้องกำรของตลำด และพัฒ นำและส่ งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปถั่ว เหลื องเพื่อสร้ำงมูล ค่ำเพิ่ ม
เป้ำหมำย ระยะที่ 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน ผลผลิตต่อไร่
294 กิโลกรัม ในปี 2564 ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 – 2564
ผลการดาเนินงาน
1) วิจัย และพัฒ นาเพื่อ ลดต้น ทุน และเพิ่ม ศัก ยภาพการผลิต โดยกรมวิช ำกำรเกษตร
วิจั ย และพั ฒ นำพั น ธุ์ถั่ว เหลื อง วิจั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยีก ำรผลิ ตและกำรแปรรูป ถั่ ว เหลื อ ง ทดสอบ
และพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตถั่วเหลืองเฉพำะพื้นที่ ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยี
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ดำเนินกำรได้ร้อยละ 73.75 ของแผนปี 2561
2) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกรมวิชำกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดี เป้ำหมำย 2,101.10 ตัน ในพื้นที่รวม 9,346 ไร่
ดำเนิ น กำรผลิตเมล็ดพัน ธุ์ทั้งพัน ธุ์หลั ก พันธุ์คัด พันธุ์ขยำย และชั้นพันธุ์จำหน่ำยแล้ว 1,098.13 ตัน
คิดเป็นพื้นที่ 6,692.50 ไร่
2.2) สร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ครบตำมเป้ำหมำย 54 เครือข่ำย ซึ่งดำเนินกำร
ต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2560 ได้แก่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร (ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน จำนวน 50 กลุ่ม)
ได้แก่ สหกรณ์ กำรเกษตรวังชิ้น จำกัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนผือ จำกัด จังหวัดอุดรธำนี
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดน่ำน เทศบำลตำบลนำเพียง จังหวัดขอนแก่น บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด
จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง อำเภอภูเพียง อำเภอเมือง จังหวัดน่ำน และกลุ่มเครือข่ำยผู้ผลิต
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เมล็ดพันธุ์ อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 กลุ่ม และตรวจสอบควบคุมคุณภำพเมล็ดพันธุ์จำนวน
2,259 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.36 ของเป้ำหมำย 2,500 ครั้ง
3) จัดระบบการผลิตที่เหมาะสม โดยกรมชลประทำน จัดระบบชลประทำนทั้งระบบส่งน้ำ
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ และซ่อมแซมทำงระบำยน้ำ เพื่อสนับสนุ นพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง
ในพื้ น ที่ จั งหวัดล ำปำง หนองคำย นนทบุ รี รวมพื้ น ที่ 9,340 ไร่ ด ำเนิ น กำรแล้ ว ในพื้ น ที่ 7,588 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 81.22 ของพื้นที่เป้ำหมำย
4) เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เรื่องแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำร 1 ครั้ง รวมจำนวน 51 รำย
พัฒนำเกษตรกรโดยจัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ 4,260 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กำรจัดทำ
แปลงเรียนรู้ ปี 2561 รวม 52 ศูนย์ /แปลงส่งเสริม ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 รวม 82 ศูนย์ รวมทั้ง
กำรรณรงค์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดีใน 74 ศูนย์ ร้อยละ 34.74
5) การจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมำณ 129.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 30.70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 23.80
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.3.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒ นำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนั กงำนมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรและอำหำรแห่ งชำติ 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
ผลการดาเนินงาน
1) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
1.1) กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้าที่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตร และกรมพัฒนำที่ดิน
1.1.1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว ครบตำมเป้ำหมำย 29,000 รำย
1.1.2) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตร มีกำรปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 80 ตัน
ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ( ไดโลไมท์) 160 ไร่ ผลิตปุ๋ยหมัก สูตรพระรำชทำน 16 ตัน และผลิต
น้ำหมักชีวภำพ 5,720 ลิตร ครบตำมเป้ำหมำย
1.2) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิ ภาพและเพิ่ มรายได้ การผลิต ดำเนินกำรโดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตร เพื่อส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมะพร้ำว 330 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
1.3) กลยุ ทธ์ การพั ฒ นาสถาบั น เกษตรกรให้ เข้ ม แข็ งและเป็ น Smart Farmer โดย
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนบริหำรจัดกำรให้สถำบันเกษตรกร 20 กลุ่ม
ครบตำมเป้ำหมำย
1.4) กลยุ ทธ์ สนั บสนุ นการวิ จั ยและพั ฒ นาการผลิ ตมะพร้ าว โดยกรมวิ ชำกำรเกษตร
ดำเนินกำรจัดทำวิจัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวเพื่ออุตสำหกรรมกะทิ 3 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย
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ดำเนินกำรแล้วร้อยละ 75.00 มีกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวในพื้นที่ที่มีกำรระบำดของแมลงศัตรูมะพร้ำว 7 แปลง
มีกำรปลูกพืชแซมในสวนมะพร้ำวอำยุมำกเพื่อเพิ่มรำยได้ 1 แปลง วิจัยและพัฒนำระบบกำรผลิตมะพร้ำว
เกำะพะงันสู่มำตรฐำนอินทรีย์ 1 เรื่อง วิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์มะพร้ำว 1 กิจกรรม มีกำรขยำยพันธุ์
มะพร้ำวแบบรวดเร็ว 2 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรสร้ำงแปลงพันธุ์มะพร้ำวเพื่อกำรพัฒนำพันธุ์ และ
สร้ำงแปลงพ่อ - แม่พันธุ์มะพร้ำวพันธุ์ลูกผสมและมะพร้ำวพันธุ์ดี อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรผสมพันธุ์มะพร้ำว
และกำรคัดเลือกแม่พันธุ์
2) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว
2.1) กลยุท ธ์ ก ารพั ฒ นาขีด ความสามารถด้า นการจัด การศัต รูม ะพร้า ว โดยกรม
ส่ง เสริม กำรเกษตร เพิ่มศักยภำพด้ำนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ กำรขยำยศัตรูธรรมชำติ ครบ 5 หน่ วยงำน
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรป้ องกัน กำจั ดโรคและศัตรูมะพร้ำวให้ เกษตรกร 12,000 รำย คิดเป็ นร้อยละ
155.84 ของเป้ ำหมำย 7,700 รำย และศึ ก ษำทดสอบกำรใช้ เทคโนโลยีก ำรควบคุ ม ศัต รูม ะพร้ำว
31 แปลง คิดเป็ น ร้อยละ 40.26 ของเป้ำหมำย 77 แปลง ทั้งนี้ กรมวิช ำกำรเกษตรมีกำรถ่ ำยทอด
เทคโนโลยีกำรป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำว 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 220.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง
ให้ เกษตรกร 50 รำย และศึกษำทดสอบกำรใช้เทคโนโลยีกำรควบคุมศัตรูมะพร้ำว 3 เรื่อง ครบตำม
เป้ำหมำย
2.2) กลยุทธ์ การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้ าว โดย
กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร พั ฒ นำรู ป แบบกำรส ำรวจ กำรจัดเก็บ ข้อมู ล และกำรประมวลผลสถำนกำรณ์
เพื่อกำรพยำกรณ์และแจ้งเตือนภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 276 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย
2.3) กลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริมและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผ ลิต ขยำยศัตรูธ รรมชำติ และควบคุมศัตรูมะพร้ำว 2,540 รำย
คิดเป็นร้อยละ 46.18 ของเป้ำหมำย 5,500 รำย
3) ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว
กลยุทธ์กำรวิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้ำวให้หลำกหลำย โดยกรมวิชำกำรเกษตร
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์มะพร้ำว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงค์ 1 โครงกำร
กระบวนงำนอยู่ระหว่ำงปรับปรุงสูตรต้นตำรับโลชั่นและแนะนำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ไปทดสอบควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้มีควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละ 45.00
4) ด้านพัฒนาการตลาด
4.1) กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
มีกำรรณรงค์กำรบริโภคมะพร้ำวและผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องทั้งในและต่ำงประเทศ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
50.00 ของเป้ำหมำย 2 ครั้ง และมีแผนจัดงำนเชื่อมโยงตลำดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่ำงประเทศ 1 ครั้ง
4.2) กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าว โดย
กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่ำงประเทศ โดยเข้ำร่วม
project on promotion and development of coconut supply chain management เมื่ อ วั น ที่
20 – 26 พฤษภำคม 2561 ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย
5) การจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมำณ 27.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.59 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.13
ของงบประมำณที่จัดสรร
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ผลการติดตาม
จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำน โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์มะพร้ำ วเพื่ออุตสำหกรรม
ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64 ระหว่ำงวันที่ 1 - 6 เมษำยน 2561 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสุรำษฎร์ธำนี โดยเก็บข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้ว
ในไตรมำสที่ 2)
1) สำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสุรำษฎร์ธำนี มีกำรดำเนินงำนโครงกำรระบบ
ส่ งเสริ ม เกษตรรู ป แบบแปลงใหญ่ ปี 2561 “มะพร้ำว” และโครงกำรส่ งเสริม พั ฒ นำบริห ำรจัด กำร
มะพร้ ำวภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ซึ่ งกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรในแต่ ล ะจั งหวั ด มี เกษตรกรเข้ ำร่ ว มโครงกำร
ตำมเป้ำหมำยทุกโครงกำร อีกทั้ง กำรดำเนินกิจกรรมในภำพรวมเป็นไปตำมแผน มีเพียงโครงกำรส่งเสริม
พัฒนำบริหำรจัดกำรมะพร้ำว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่ำนั้น ที่มีกำรดำเนินกิจกรรมของโครงกำรล่ำช้ำ
เนื่องจำกในขณะที่ดำเนินโครงกำร ทำงจังหวัดได้รับ มอบหมำยให้ดำเนินกำรโครงกำรป้องกันกำจัดศัตรู
มะพร้ำว (หนอนหัวดำ) ซึ่งเป็นโครงกำรที่ต้องดำเนินงำนเร่งด่วน จึงส่งผลให้บำงกิจกรรมในกำรดำเนินงำน
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำบริหำรจัดกำรมะพร้ำวมีกำรขยำยเวลำออกไป
2) สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีกำรดำเนินโครงกำรวิจัย
และพัฒ นำระบบกำรผลิ ตมะพร้ำวเกำะพะงั นอินทรีย์ มีเป้ำหมำยให้ สวนมะพร้ำวทั้งหมดในเกำะพะงัน
เป็นมะพร้ำวอินทรีย์ ซึ่งมีกำรดำเนินงำนครบตำมเป้ำหมำยแล้ว (เป้ำหมำยปี 2561 คือ ร้อยละ 20.00)
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 89 รำย โดยเป็นพื้นที่แปลงต้นแบบ 108 แปลง
3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ
3.1) เกษตรกรประสบปั ญ หำกำรระบำดของแมลงศั ต รู ม ะพร้ ำ ว พื้ น ที่ ส วนอยู่ น อก
เขตชลประทำน คุณภำพของผลผลิ ตไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด และเกษตรกรผู้ ปลู กมะพร้ำว
ส่วนใหญ่มีอำยุมำก ถือปฏิบัติตำมประสบกำรณ์ของตนเอง ไม่มีกำรพัฒ นำบริหำรจัดกำรสวนตำมหลัก
วิชำกำรใหม่ ๆ
3.2) รำคำผลผลิ ตตกต่ำ เนื่องจำกมีปริมำณมะพร้ำวค่อนข้ำงมำก ภำครัฐควรมีมำตรกำร
ในกำรควบคุมปริมำณกำรนำเข้ำมะพร้ำว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมำณมะพร้ำวในประเทศ
3.3) เพื่อให้ยุทธศำสตร์มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีกำรสร้ำงกำรรับรู้ และ
ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ เพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำน GAP และเกษตรอินทรีย์
ควรมีกำรกำหนดควำมแตกต่ำงทำงด้ำนรำคำระหว่ำงมะพร้ำวธรรมดำ มะพร้ำว GAP และมะพร้ำวอินทรี ย์
เพื่อให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงควำมสำคัญด้ำนคุณภำพสินค้ำและมำตรฐำนต่ำง ๆ มำกขึ้น
2.3.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579
ส ำนั กงำนเศรษฐกิ จกำรเกษตร ร่วมกั บ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพั ฒ นำที่ ดิ น
ส ำนั กงำนกำรปฏิ รู ปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม กรมส่ งเสริมกำรเกษตร และกรมส่ งเสริมสหกรณ์ มี วัตถุประสงค์
พัฒนำปำล์มน้ำมัน น้ำมันปำล์ม ไปสู่อุตสำหกรรมโอเลโอเคมิคอล เพื่อกำรแข่งขันในกำรดำเนินธุรกิจในอำเซียน
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิต เพิ่มเปอร์เซ็นน้ำมันปำล์ม ปี 2560 - 2569 เป็น 22% ปี 2570 - 2579
เป็ น 23% เพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ปี 2564 เป็ น 2.75 ตั น /ไร่ ปี 2569 เป็ น 3.00 ตั น /ไร่ ปี 2574
เป็น 3.25 ตัน/ไร่ ปี 2579 เป็ น 3.50 ตัน/ไร่ และเพิ่มรำยได้ให้ แก่เกษตรกร โดยกำรส่งเสริมปลูก/
เลี้ยงสัตว์แซม ร่วมในสวนปำล์ม ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ระหว่ำง ปี 2560 – 2579
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ผลการดาเนินงาน
1) กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็น ต์น้ามัน โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย
ของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสำหกิจชุมชน ผู้ตัดปำล์ม/ลำนเท กับโรงงำนสกัดปำล์มน้ำมันที่จะร่วมกันพัฒนำ
เปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยจัดประชุม/อบรม ส่งเสริม และให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดปำล์มคุณภำพที่ถูกต้อง กำรสร้ำง
เครือข่ำย ขยำยผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมันทั้งระบบสู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมรำช
จำนวน 600 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
กรมวิชำกำรเกษตร ดำเนินโครงกำรเก็บเกี่ยวปำล์มน้ำมันชั้นคุณภำพดี โดยมีกำรอบรม
เกษตรกรไปแล้ว 360 รำย อบรมผู้เก็บเกี่ยวปำล์มน้ำมัน 60 รำย วิเครำะห์องค์ประกอบทะลำยและ
เปอร์เซ็นน้ ำมัน 360 ทะลำย และวิเครำะห์เกรดคุณภำพทะลำยปำล์มน้ำมันจำก จำนวน 30 ลำนเท
โดยผลกำรดำเนินงำนครบตำมเป้ำหมำยในทุกกิจกรรม
2) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต
2.1) วำงแผนกำรผลิตในพื้นที่ที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิ ตปำล์มน้ำมัน
ตำมหลักกำรแผนที่เกษตรเพื่อบริหำรจัดกำรเชิงรุก โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริมกำรปลูกทดแทน
ปำล์มน้ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดี ในพื้นที่เหมำะสม (S1, S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ได้จัดชี้แจงและคัดเลือก
เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรใน 8 จังหวัด กำรเพำะเลี้ยงต้นกล้ำปำล์มน้ำมันพันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกทดแทน 50,000 ต้น และอบรมเกษตรกรในกำรปลูกทดแทน 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรเพำะกล้ำ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำ 8 - 12 เดือน จึงจะส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้
ส่วนกำรสนับสนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตเพื่อส่งเสริมกำรปลูกพืชแซมที่เหมำะสมในพื้นที่ระหว่ำงรอปำล์มให้ผล
ดำเนินกำรไปแล้ว ร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 600 ไร่
2.2) กิจกรรมพัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มน้ำมัน
โดยกรมพัฒนำที่ดิน
2.2.1) มี แผนใน 13 จังหวัด ได้ แก่ จั งหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช
นรำธิวำส ปั ตตำนี พั งงำ พั ทลุ ง ยะลำ ระนอง สงขลำ สตู ล และสุ รำษฎร์ธำนี ดำเนิ นกำรแล้ ว 145 แปลง
ครบตำมเป้ ำหมำย โดยส่ งเสริมกำรปรั บปรุงพื้ นที่ ดินกรด (โดโลไมท์ ) จ ำนวน 1,545 ตั น คิ ดเป็ นร้อยละ
87.04 ของเป้ำหมำย 1,775 ตัน ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 336 ตัน คิดเป็นร้อยละ 109.09
ของเป้ำหมำย 308 ตัน และผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภำพ 100,222 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 95.18 ของเป้ำหมำย
105,300 ลิตร
2.2.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ำมันผ่ำนศูนย์เรียนรู้ ทั้งพื้นที่
เหมำะสมและไม่เหมำะสม โดยกรมส่ งเสริมกำรเกษตร และสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
จำนวน 2,400 รำย ครบตำมเป้ ำหมำย ส่วนกำรดำเนินกำรสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร และตรัง ดำเนินกำรไปแล้ว
3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 แปลง
2.3) ผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต โดยกรมวิชำกำรเกษตร
2.3.1) พั น ธุ์ ป ำล์ มน้ ำมั นที่ ดี ได้ ด ำเนิ นโครงกำรวิ จั ยปรั บปรุ งพั นธุ์ ปำล์ มน้ ำมั น
เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมัน มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ วิจัยปรับปรุง
พั น ธุ์ ป ำล์ ม น้ ำมั น เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต น้ ำมั น วิ จั ยปรั บปรุ งพั นธุ์ ปำล์ มน้ ำมั นที่ ได้ จำกกำรผสมข้ ำมระหว่ ำง
E. guineensis x E. oleifera เพื่ อพั นธุ์สู งช้ำ วิจัยปรับปรุงพั นธุ์ปำล์ มน้ำมั นที่ มี ศักยภำพเพื่ อปลู กในพื้ นที่
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เหมำะสมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กำรวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ำมัน กำรทดสอบ
และประเมินศักยภำพพันธุ์ปำล์มน้ำมันในพื้นที่ต่ำง ๆ
2.3.2) เทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนปำล์มที่เหมำะสมกับพื้นที่
(1) วิจั ย และผลิ ต พั น ธุ์ แ ละต้ น กล้ ำ ปำล์ ม น้ ำมั น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงกำร
ปลู กปำล์ มน้ ำมัน เพื่ อทดแทนพลังงำน โดยได้ดำเนินกำรผลิ ตเมล็ดงอกแล้ ว 142,025 เมล็ ด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 18.94 ของเป้ ำหมำย 750,000 เมล็ ด ผลิ ต ต้ น กล้ ำปำล์ ม น้ ำมั น อำยุ 3 – 5 เดื อ น แล้ ว
35,560 ต้น คิดเป็นร้อยละ 17.78 ของเป้ำหมำย 200,000 ต้น และ อำยุ 8 – 12 เดือน 75,254 ต้น
คิดเป็นร้อยละ 75.25 ของเป้ำหมำย 100,000 ต้น
(2) ผลิตพันธุ์ปำล์มคุณภำพดี ดำเนินกำรไปแล้ว ร้อยละ 60.51 โดยกิจกรรม
กำรผลิตเมล็ดงอกแล้ว 650,594 เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 65.06 ของเป้ำหมำย 1,000,000 เมล็ด ผลิตต้นกล้ำ
ปำล์มน้ำมัน อำยุ 3 – 5 เดือน แล้ว 60,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 120,000 ต้น และ
อำยุ 8 – 12 เดือน 290,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของเป้ำหมำย 510,000 ต้น
(3) วิจัย และพัฒ นำเทคโนโลยีเ พิ่ม ประสิท ธิภ ำพกำรผลิต ปำล์ม น้ำมัน
ได้แก่ กำรจั ดกำรธำตุอำหำรและน้ำในสวนปำล์ ม กำรวิจัยด้ำนสรีระวิทยำที่มีผ ลต่อศักยภำพกำรผลิ ต
ปำล์ มน้ ำมัน และวิทยำกำรเก็บ เกี่ย วปำล์ มน้ำมัน ในภำพรวมมีผ ลควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 75.00 ของ
กระบวนงำน
(4) วิจัยกำรป้องกันกำจัดโรคแมลงในปำล์มน้ำมัน ดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว
ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(5) วิจัยกำรทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีกำรปลูกปำล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรกร
ในเขตภำคเหนือตอนล่ำง (ระยะที่ 2) ดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(6) วิจัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ำมันด้วยกำรจัดกำรที่เหมำะสม
ระดับชุมชนในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(7) วิจัยกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ำมันพื้นที่ปลูกใหม่ระยะที่ 2
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(8) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ำมัน ดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว
ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(9) วิจัยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินปริมำณธำตุอำหำร
ในปำล์มน้ำมัน โดยได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพถ่ำยและปริมำณธำตุอำหำรของใบปำล์มน้ำมันที่ได้
จำกห้องปฏิบัติกำร สำหรับทำดัชนีธำตุอำหำรของใบปำล์มน้ำมัน (พ.ศ. 2560 - 2562) และศึกษำควำมสัมพันธ์
ของปริ ม ำณธำตุ อ ำหำรในใบปำล์ ม น้ ำมั น โดยใช้ เทคนิ ค Image Processing (พ.ศ. 2561 – 2563)
ดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(10) วิจัยติดตำมกำรระบำดแมลงศัตรูมะพร้ำวและปำล์มน้ำมัน ภำยใต้
กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิอำกำศ และพั ฒ นำระบบเตือนภัย ดำเนินกำรวิจัย ไปแล้ ว ร้อยละ 75.00
ของเป้ำหมำย
(11) วิจัยควำมผันแปรของสภำพภูมิอำกำศต่อกำรให้ผลผลิตปำล์มน้ำมัน
ดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
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(12) วิจัยและพัฒนำกำรผลิตปำล์มน้ำมันพื้นที่ภำคใต้ตอนบน ดำเนินกำร
วิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(13) ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ที่เหมำะสม
กับภูมินิเวศในภำคใต้ตอนล่ ำง โดยดำเนิน กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชที่เหมำะสม
สำหรับปำล์มน้ำมันพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำงดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(14) วิจัยและพัฒ นำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ำมันที่เหมำะสมในพื้นที่
ภำคใต้ตอนล่ำงดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
(15) วิจัยและพัฒนำวอเตอร์ฟุตพริ้นของกำรผลิตพืชเศรษฐกิจ (ปำล์มน้ำมัน)
ดำเนินกำรวิจัยไปแล้ว ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย
2.4) กำรบริหำรจัดกำร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 23 แปลง ใน 8 จั งหวัด ได้แก่ จังหวัด กระบี่ ชุม พร นรำธิว ำส พั งงำ ยะลำ สุ รำษฎร์ธำนี
เชียงรำย และอำนำจเจริญ โดยแนะนำ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มโดยใช้วิธี กำรสหกรณ์ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในกำรรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ และจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรทำแผนธุรกิจ และกำรจัดหำตลำด
ร่วมกัน ระหว่ำงภำครัฐ เกษตรกร สหกรณ์ และผู้ ประกอบกำร โดยอยู่ระหว่ำงวำงแผนกำรขับเคลื่ อน
ตำมรูปแบบระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินกำรไปแล้ว 8 จังหวัด 23 แปลง ครบตำม
เป้ำหมำย
2.5) กำรบริหำรจัดกำรน้ำ โดยกรมชลประทำน ดำเนินโครงกำรจัดหำแหล่งน้ำส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ ปำล์ มน้ ำมัน จ ำนวน 10 แห่ ง เน้ นพื้ นที่ นอกเขตชลประทำน ด ำเนิ นกำร 6 แห่ ง อยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง และยังไม่ส่งมอบพื้นที่ ได้แก่ 1) ก่อสร้ำงแก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่ำแซะพร้อมอำคำรประกอบ ตำบล
ท่ำข้ำม อำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร ผลกำรดำเนินงำนร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 2) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำ บ้ำนเทพวังทอง ตำบลท่ำข้ำม อำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุ มพร ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ 72.00 ของเป้ ำหมำย 3) ก่ อสร้ำงสถำนี สู บน้ ำด้ วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่ งน้ ำนิ คมสหกรณ์ หลั งสวน
ตำบลหำดยำย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลกำรดำเนินงำนร้อยละ 98.00 ของเป้ำหมำย 4) ก่อสร้ำง
ระบบส่งน้ำแก้มลิงหนองหำรบอ ตำบลทุ่งมะพร้ำว อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ ผลกำรดำเนินงำนร้อยละ
67.00 ของเป้ำหมำย 5) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้ อมระบบส่งน้ำจัดหำแหล่งน้ำสนับสนุนแปลง
ส.ป.ก. ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส.ป.ก. ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ให้เข้ำดำเนินกำร 6) ก่อสร้ำง
สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนควนสินชัย ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำง ผลกำรดำเนิน งำนร้อยละ 73.00 ของเป้ำหมำย ส่วนในพื้นที่เขตชลประทำน
4 แห่ ง ได้แก่ 1) งำนจัดระบบน้ ำโครงกำรฝำยคลองนำงย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุ รี จังหวัด พั งงำ
2) ซ่อมแซมเครื่องกว้ำนบำนระบำย ปตร.ปิเหล็ง 7 โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำบำงนรำ ตำบลมะรือโบออก
อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส 3) ซ่อมแซมอำคำรรับน้ำคลองระบำยน้ำปิเหล็งสำยที่ 5 โครงกำรส่งน้ำ
และบ ำรุ งรั กษำบำงนรำ ต ำบลมะรื อโบออก อ ำเภอเจำะไอร้อง จั งหวัดนรำธิ วำส และ 4) ขุ ดลอกคลอง
โดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลองระบำยน้ำปิเหล็งสำยที่ 2 โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำบำงนรำ ตำบลมะรือโบออก
อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 แห่ง
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3) กิจกรรมเพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ดำเนินกำรศึกษำวิจัย
และส่งเสริมสินค้ำเกษตรอื่น ๆ ที่สำมำรถปลูก/เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปำล์มตำมควำมเหมำะสม
ในแต่ละพื้นที่ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินกำรแล้วร้อยละ 20.00 อยู่ระหว่ำงจัดทำยกร่ำงโครงกำรศึกษำวิจัยฯ
และแบบจัดเก็บข้อมูลแล้ว จะสำมำรถเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2561
ผลการติดตาม
จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และเกษตรกรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมจำกยุ ทธศำสตร์ ฯ ในพื้ นที่ จั งหวัดสุ รำษฎร์ธำนี และกระบี่ ระหว่ ำงวันที่ 4 - 5 เมษำยน 2561
สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)
1) กิจกรรมเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนกำรผลิต โดยส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ในพื้น ที่เหมำะสม (S1, S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ดำเนิน กำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรแล้ ว
โดยจะขยำยส่ งมอบพั น ธุ์ ป ำล์ ม น้ ำมั น แก่ เกษตรกรได้ ในช่ ว งเดื อ นสิ งหำคมถึ งเดื อ นกั น ยำยน 2561
ส่วนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพื่อปลูกพืชแซมในพื้นที่ปำล์มน้ำมันในช่วงปำล์มน้ำมันยังไม่ได้ให้ผลผลิต
จะเริ่มดำเนินกำรในช่วงเดือนพฤษภำคม 2561 ซึ่งเกษตรกรบำงรำยเริ่มทยอยโค่นต้นปำล์มน้ำมันเก่ำแล้ว
2) กิจกรรมกำรเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันปำล์ม สำนักงำนเกษตรจังหวัดกระบี่และสุรำษฎร์ธำนี
ได้ดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน และศูนย์วิจัยปำล์มน้ำมันสุรำษฎร์ธำนี
ได้ให้ควำมรู้กับเกษตรกรในกำรสร้ำงเครือข่ำยดังกล่ำว
3) กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ หลังกำรอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมำก
และได้นำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว ทั้ง นี้ เกษตรกรได้ให้ควำมเห็นว่ำ ในกำรอบรมควรดำเนินกำรให้ควำมรู้
ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำ ปลำยน้ำ กำหนดระเบียบปฏิบัติในกำรตัดปำล์มน้ำมันคุณภำพเพื่อใช้
เป็นแนวทำงปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งน้ำเสริมไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
2.4 โครงการสาคัญอื่น ๆ
2.4.1 การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปายตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิช ำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับสภำพพื้นที่
และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ให้บริกำรและพัฒ นำ
เพื่อกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บ ริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน
เพื่อยกระดับ ควำมเป็ น อยู่และคุณ ภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้ อม พั ฒ นำชุ มชนเพื่ อเสริ มสร้ ำงควำมมั่ นคงในพื้ นที่ ตำมแนวพระรำชด ำริ และพั ฒ นำส่ 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 บ้ ำนในสอย 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
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ผลการดาเนินงาน
1.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1.1) จัดประชุมสัมมนำเพื่อขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร และ
พั ฒ นำตำมพระรำชด ำริ ปี 2561 จ ำนวน 30 รำย (2 วัน) 1 ครั้ง ครบตำมเป้ ำหมำย และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงฯ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
1.1.2) กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กำรบูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และ
ในพื้ นที่ขยำยผล 13 หมู่บ้ ำน 3 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงำนโครงกำรศูนย์ บริกำรและพั ฒนำลุ่ มน้ำปำยฯ
เพื่อทบทวนแผนแม่บท/กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ปี 2561 จำนวน 1 แผน กำรจัดทำหนังสือประชำสัมพันธ์
โครงกำรฯ 150 เล่ม และกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ประจำปี 1 โครงกำร และอำนวยกำร และ
บูรณำกำร (ค่ำวัสดุสำนักงำน) 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.1.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 39.54 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.2) กรมการข้าว
1.2.1) จัด ทำแปลงเรีย นรู้ด้ำ นพัน ธุ์ข้ำ ว และกำรผลิต เมล็ด พัน ธุ์ข้ำ ว 12 ไร่
ครบตำมเป้ำ หมำย กระจำยเมล็ด พัน ธุ์ข้ำ วสู่เกษตรกร 2,095 กิโ ลกรัม คิด เป็น ร้อ ยละ 104.70
ของเป้ำหมำย 2,000 กิโลกรัม ถ่ำยทอดควำมรู้ให้คำแนะนำด้ำนข้ำว 65 รำย คิดเป็นร้อยละ 65.00
ของเป้ำหมำย 100 รำย ส่วนแสดงพันธุ์ข้ำวและธัญพืชเมืองหนำว 100 ตัวอย่ำง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
เตรียมพันธุ์ข้ำว
1.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.16 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
1.3) กรมประมง
1.3.1) ผลิ ตพั นธุ์ สั ตว์ น้ ำ 700,000 ตั ว คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.00 ของเป้ ำหมำย
1,000,000 ตัว และติดตำมแนะนำเกษตรกร 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง
ส่วนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย ดำเนินกำร
ครบตำมเป้ำหมำย
1.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 67.40 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.4) กรมปศุสัตว์
1.4.1) ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน
และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรส่งมอบ
1.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.5) กรมวิชาการเกษตร
1.5.1) จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 49 ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
1.5.2) กำรติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
1.5.3) จัดสรรงบประมำณ 2.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.45 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 72.46 ของงบประมำณที่จัดสรร
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1.6) กรมหม่อนไหม
1.6.1) สนับ สนุนวัสดุบำรุงรักษำแปลงหม่อนในพื้นที่ 1 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
มีผู้มำศึกษำดูงำนแปลงเรียนรู้ 300 รำย
1.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.01 ล้ำนบำท
1.7) กรมพัฒนาที่ดิน
1.7.1) สำธิ ต กำรใช้ ปุ๋ ยพื ช สด สำธิ ตกำรท ำปุ๋ ยหมั กสู ตรพระรำชทำนฯ 40 ไร่
ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนสำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของเป้ำหมำย 40 ไร่
และกำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 40 ไร่ และกำรปรับปรุง
จุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภำพ 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.40 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 48.63 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1.8.1) สอนแนะน ำกำรจั ดท ำบั ญ ชี 100 รำย ครบตำมเป้ ำหมำย และติ ดตำม
เกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
1.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย
1.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
1.9.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตพืชปลอดภัย และกำรจัดกำรฟำร์มตำมแนว
พระรำชดำริ 50 รำย ดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์ 1 ไร่ ขยำยผลกำรปลูกกุหลำบสู่หมู่บ้ำน
เครือข่ำย 2 หมู่บ้ ำน ครบตำมเป้ ำหมำย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิ ตและขยำยสำรชีวภัณ ฑ์ 40 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภันฑ์
2 กลุ่ม และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.9.2) จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่
กำรผลิตกล้วยไม้ พืชสมุนไพร และกำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภำพ รวม 3 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย
1.9.3) จัดสรรงบประมำณ 0.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.53 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 77.81 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
1.10.1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
1.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 81.04 ของงบประมำณที่จัดสรร
1.11) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ำปำย
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
1.11.2) จัด สรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิก จ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 90.99 ของงบประมำณที่จัดสรร
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2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนั กงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพั ฒนำที่ดิน กรมตรวจบั ญชีสหกรณ์ กรมส่ งเสริมกำรเกษตร และ
กรมส่ งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ บริกำรและพัฒนำ เพื่อกำรศึกษำทดลองกำรพัฒนำตำมแนวทำง
กำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพื้นที่สู ง สำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้ในลั กษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
ที่มีชีวิต เพื่อกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับ
ควำมเป็ นอยู่ และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว สืบสำนตำมรอยพระบำท เพื่อกำรเรียนรู้
สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน
เป้ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชดำริ มีพื้นที่ 5,438 ไร่ 1 งำน
42 ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงำ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำน
ในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงำ ตำบลห้วยผำ อำเภอเมือง จำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผลตำมแนวกว้ำง
มุ่ง เน้น กำรเผยแพร่อ งค์ค วำมรู้จ ำกศูน ย์บ ริก ำรและพัฒ นำที่สูง ปำงตองตำมพระรำชดำริไ ป สู่พื้น ที่
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
2.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1.1) จัดประชุม สัมมนำเพื่อขับ เคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร และ
พัฒนำตำมพระรำชดำริ ปี 2561 จำนวน 30 รำย (2 วัน) 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
2.1.2) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพื้นที่ขยำยผล 13 หมู่บ้ำน
จำนวน 3 ครั้ง และจัด ประชุม คณะทำงำนโครงกำรศูน ย์บ ริก ำรและพัฒ นำปำงตองฯ เพื่อ ทบทวน
แผนแม่บ ท/กำรจัด ท ำแผนปฏิบ ัติก ำรปี 2561 จำนวน 1 แผน และจัดท ำหนังสื อประชำสั มพั น ธ์
โครงกำรฯ 150 เล่ม และสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ประจำปี 1 โครงกำร อำนวยกำร และบูรณำกำร
(ค่ำวัสดุสำนักงำน) 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.1.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 39.54 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.2) กรมการข้าว
2.2.1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิต
และทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ ชนิ ดละ 6 ไร่ จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิ ตและทดสอบพันธุ์ข้ำวนำที่ สู ง 4 ไร่
แปลงขยำยสู่ชุมชน 6 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
2.2.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และติดตำมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ดำเนินกำรแล้ว 6 รำย
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้ำหมำย 100 รำย
2.2.3) จัดสรรงบประมำณ 0.24 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.10 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 41.85 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.3) กรมประมง
2.3.1) ผลิ ต พัน ธุ์สั ตว์น้ำ 700,000 ตัว คิดเป็ น ร้อยละ 70.00 ของเป้ ำหมำย
1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย
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ดำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมแนะนำเกษตรกร 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย
10 ครั้ง
2.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 ล้ำ นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 76.83 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.4) กรมปศุสัตว์
2.4.1) สำธิ ตกำรเลี้ ยงแพะ-แกะ พ่ อแม่ พั นธุ์ 50 ตั ว ผลิ ตลู ก 20 ตั ว ฝึ กอบรม
เกษตรกร 20 รำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 รำย และจัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 1 กองทุน ครบตำม
เป้ำหมำย
2.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
2.5) กรมวิชาการเกษตร
2.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 40 ไร่ กำรฝึกอบรม
เกษตรกร 60 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
2.5.2) ติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
2.5.3) จัดสรรงบประมำณ 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.33 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 74.37 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.6) กรมหม่อนไหม
2.6.1) สนับ สนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะชำหม่อน 2,500 ต้น คิดเป็นร้อยละ 50.00
ของเป้ำหมำย 5,000 ต้น และปลูกหม่อนในไร่กำแฟ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
2.6.2) สนับสนุน Rolup องค์ควำมรู้หม่อนไหม 5 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย
2.6.3) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 49.05 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.7) กรมพัฒนาที่ดิน
2.7.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 30 ไร่
สำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 30 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 35 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 116.67 ของเป้ำหมำย 30 ไร่ และปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 30 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และ
ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภำพ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 57.56 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2.8.1) สอนแนะน ำกำรจั ดท ำบั ญชี 100 รำย ครบตำมเป้ ำหมำย ส่ วนกำรติ ดตำม
เกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
2.8.2) เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย
2.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
2.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย
ส่ ง เสริ ม กำรผลิต ปุ๋ย หมัก /ปุ๋ย พืช สดเพื่อ ลดกำรใช้ส ำรเคมี 5 กลุ่ม ขยำยพัน ธุ์ไม้ใ นโรงเรือ นเพำะชำ
1 โรงเรือน และจ้ำงเหมำคนงำนเกษตร 5 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
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2.9.2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
บนพื้นที่สูง 2 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ฐำนเรียนรู้กล้วยไม้และเฟิร์น 3 ไร่ จัดงำนรณรงค์กำรนำกล้วยไม้คืนสู่ป่ำ
1 ครั้ง และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.9.3) จัดสรรงบประมำณ 0.83 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.51 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 61.45 ของงบประมำณที่จัดสรร
2.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
2.10.1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีส หกรณ์
3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง ส่วนกำรจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
2.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 81.04 ของเป้ำหมำย
2.11) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
3) ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมวิช ำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒ นำที่ดิน กรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ กรมส่ งเสริมกำรเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้
ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มควำมสำมำรถและ
โอกำสในกำรผลิ ตและประกอบอำชี พให้ กั บประชำชนกลุ่ มเป้ ำหมำย และเป็ นสถำนที่ ท ่อ งเที ่ย วเรีย นรู้
ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจร 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
3.1.1) ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะทำงำนศูนย์อำนวยกำรฯ
ในพื้นที่โครงกำรฯ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุน
กำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับ สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00
ของเป้ำหมำย 8 ครั้ง
3.1.2) จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จัดทำแผ่นพับ 2,000 แผ่น วีดิทัศน์
แนะนำศูนย์ฯ 1 งำน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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3.1.3) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือ น 3 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 25.00
ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
3.1.4) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 22.13 ของงบประมำณที่จัดสรร
3.2) กรมการข้าว
3.2.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 36 ครั้ง จัดทำ
แปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ำน้อย 1 ไร่ กำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 5 ไร่ ครบตำม
เป้ำหมำย
3.2.2) เจียดจ่ำยจำกงบประมำณปกติ
3.3) กรมประมง
3.3.1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ครั้ง ดำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย
3.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 58.32 ของงบประมำณที่จัดสรร
3.4) กรมปศุสัตว์
3.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว และสำธิตกำรเลี้ยงไก่ไข่ 500 ตัว ครบตำม
เป้ำหมำย
3.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
3.5) กรมวิชาการเกษตร
3.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 11 ไร่ กำรฝึกอบรม
เกษตรกร 30 รำย ครบตำมเป้ ำหมำย และติดตำมรำยงำนผล 12 ครั้ง ดำเนินกำรแล้ว 10 ครั้ง คิด เป็น
ร้อยละ 83.33 ของเป้ำหมำย
3.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.19 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 98.50 ของงบประมำณที่จัดสรร
3.6) กรมหม่อนไหม
3.6.1) ซ่อมแซมอำคำรแปรรูป 1 จุด จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ 4 ป้ำย จัดทำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ 2 จุด และสนับสนุนวัสดุกำรเกษตร 1 จุด ครบตำมเป้ำหมำย
3.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
3.7) กรมพัฒนาที่ดิน
3.7.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด และสำธิตกำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 20 ไร่ และสำธิต
กำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 60 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย สำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ กรมพัฒนำที่ดิน
ในกำรปลูกไม้ผล พืชผัก และข้ำว รวม 19 ไร่ ร้อยละ 86.36 ของเป้ำหมำย 22 ไร่ ส่วนโครงกำรท่องเที่ยว
เกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.72 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 73.10 ของงบประมำณที่จัดสรร
3.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3.8.1) สอนแนะนำกำรจัดท ำบั ญ ชี 110 รำย ครบตำมเป้ ำหมำย และติดตำม
เกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
3.8.2) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.03 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย
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3.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
3.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรถนอมและแปรรูป ผลผลิ ต ทำงกำรเกษตร 4 กลุ่ ม จัดท ำแปลงเรียนรู้เพื่อ เป็ น
ต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 2 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60 รำย
ส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำศูนย์ฯ 1 ไร่
ปรับปรุงโรงเรือนและขยำยพันธุ์ในโรงเรือนเพำะชำ 1 โรงเรือน และจ้ำงเหมำแรงงำน 2 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย
3.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.42 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 86.16 ของงบประมำณที่จัดสรร
3.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
3.10.1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
3.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 82.69 ของงบประมำณที่จัดสรร
3.11) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3.11.1) ติดตำมผู้ผ่ ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒ นำ
ตำมพระรำชดำริ อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 90.19 ของงบประมำณที่จัดสรร
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดาริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกั บ กรมกำรข้ ำว กรมประมง กรมปศุ สั ต ว์
กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรพัฒ นำ
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชดำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริกำร
พัฒนำแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยำยผลกำรดำเนินงำน
เพื่อส่ งเสริมฐำนกำรผลิ ตด้ ำนเกษตรและอำชีพ สอดคล้ องกับ ภู มิสั งคม เพื่อ ประชำชนมีควำมเป็ นอยู่ที่ ดี
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
ผลการดาเนินงาน
4.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.1.1) อำนวยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมงำนบูรณำกำรประสำนงำนในพื้นที่ 9 ครั้ง
สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ ประจำปี 1 ครั้ง กำรพัฒนำระบบส่งน้ำพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสำน
ณ บ้ำนคลองหมำกนัด หมู่ 11 ตำบลบ้ำนแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย
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และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ฯ ดำเนินกำรแล้ว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของเป้ำหมำย
9 ครั้ง
4.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
4.2) กรมการข้าว
4.2.1) สนับสนุนปัจจัยกำรปลูกพืชหลังนำ 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ถ่ำยทอด
ควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว 362 รำย คิดเป็นร้อยละ 67.04 ของเป้ำหมำย 540 รำย ติดตำม แนะนำ และ
ขยำยผล 12 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 ของเป้ ำหมำย 24 ครั้ง และถ่ ำยทอดควำมรู้ วิธีก ำรปลู ก ข้ำ ว
โดยลดอัตรำเมล็ดพันธุ์ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง
4.2.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำว 175 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
4.2.3) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 31.45 ของงบประมำณที่จัดสรร
4.3) กรมประมง
4.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 2,900,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 58.00 ของเป้ำหมำย
5,000,000 ตัว
4.3.2) ฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ประมงโรงเรียน 8 แห่ ง
ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมแนะนำเกษตรกร 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง
4.3.3) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 50 รำย อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
และทำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย
4.3.4) จัดสรรงบประมำณ 0.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.35 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 62.10 ของงบประมำณที่จัดสรร
4.4) กรมปศุสัตว์
4.4.1) สนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ 50 รำย และส่งเสริมสัตว์ปีก สู่เกษตรกร 20 รำย
และฝึกอบรมเกษตรกร 70 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
4.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของงบประมำณที่จัดสรร
4.5) กรมชลประทาน
4.5.1) อำคำรอัดน้ำคลองยุทธศำสตร์บ้ำนห้วยชัน 3 แห่ง ตำบลโคกไม้งำม อำเภอ
วัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว 1 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วร้อยละ 96.00 ของโครงกำร
4.5.2) จัดสรรงบประมำณตำมแผน 7.00 ล้ำนบำท จัดสรรจริง 4.59 ล้ำนบำท
เบิกจ่ำยแล้ว 4.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.77 ของงบประมำณที่จัดสรร
4.6) กรมพัฒนาที่ดิน
4.6.1) สำธิตกำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 100 ไร่ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 250 ไร่
และกำรทำและใช้น้ำหมักชีวภำพ 350 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำ
ที่ดินในโครงกำร 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
4.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.63 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.61 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 96.80 ของงบประมำณที่จัดสรร
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4.7) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4.7.1) อบรมสัมมนำเกษตรกรเป้ำหมำย 130 รำย รวม 5 หลักสูตร โดยอบรม
หลักสูตรส่งเสริมกำรขยำยพันธุ์มันสำปะหลัง (พันธุ์ระยอง) เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร 25 รำย หลักสูตร
กำรส่งเสริ มกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้ำวในเขตปฏิรูปที่ดิน 15 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ในเขตปฏิ รู ป และหลั ก สู ต รกำรบริ ห ำรจั ด กำรป่ ำ ชุ ม ชน หลั ก สู ต รละ 30 รำย ครบตำมเป้ ำ หมำย
ส่วนหลักสูตรกำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพร ดำเนินกำรได้ 32 รำย คิดเป็นร้อยละ 106.67 ของเป้ำหมำย
30 รำย
4.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.59 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.15 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 25.74 ของงบประมำณที่จัดสรร
4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4.8.1) สอนแนะน ำกำรจั ด ท ำบั ญ ชี 120 รำย และติ ด ตำมเกษตรกร 2 ครั้ ง
รวม 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
4.8.2) เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย
4.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
4.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย
กำรแปรรูป และพัฒนำผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย
4.9.2) จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
80 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย และกำรติดตำมประเมินผล 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
4.9.3) จัดสรรงบประมำณ 0.75 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.74 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 98.67 ของงบประมำณที่จัดสรร
4.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.10.1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ ควำมรู้เรื่อ งหลั กกำรอุดมกำรณ์ และวิธีส หกรณ์
15 ครั้ ง ร้อยละ 75.00 ของเป้ ำหมำย 20 ครั้ง และจัดเวทีช ำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิ บัติกำร 5 ครั้ง
เกษตรกร 150 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
4.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 78.02 ของงบประมำณที่จัดสรร
ผลการติดตาม
จำกกำรติดตำมในพื้นที่โครงกำรสนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ โครงกำรส่งเสริมสัตว์ปีก
สู่เกษตรกร และโครงกำรด้ำนชลประทำน ภำยใต้โครงกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชดำริ จังหวัด
สระแก้ว - ปรำจีนบุรี ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 พฤษภำคม 2561 สรุปได้ ดังนี้
1) โครงกำรสนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ ดำเนินกำรโดยสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
มี เกษตรกรเข้ ำร่ ว มโครงกำร 50 รำย โดยเกษตรกรที่ เข้ ำร่ว มโครงกำรจะได้ รับ กำรฝึ ก อบรมควำมรู้
เรื่องกำรเลี้ยงโค กระบือ กำรดูแลสุขภำพสัตว์ และได้รับก้อนแร่ธำตุสำหรับโค กระบือ จำนวนคนละ 1 ก้อน
2) โครงกำรส่ งเสริ ม สั ต ว์ปี ก สู่ เกษตรกร ด ำเนิ น กำรโดยศู น ย์ วิจัย และบ ำรุงพั น ธุ์สั ต ว์
สระแก้ว มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 20 รำย โดยเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรฝึกอบรม
ควำมรู้เรื่องเลี้ยงไก่ไข่ และได้รับพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมไข่ จำนวนคนละ 5 ตัว
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3) โครงกำรด้ำนชลประทำน ดำเนินกำรโดยโครงกำรชลประทำนสระแก้ว มีกำรปรับปรุง
คลองยุทธศำสตร์อ่ำงเก็บน้ำห้วยชัน แห่งที่ 1 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว โดยกำรขุด
สระพื้นที่ประมำณ 8 ไร่ เพื่อเก็บกักน้ำ พร้อมอำคำรรับน้ำลงสระ และอำคำรระบำยน้ำล้น ซึ่งเมื่อโครงกำร
แล้วเสร็จสำมำรถเก็บกักน้ำได้ 21,680 ลูกบำศก์เมตรต่อปี ใช้ได้ในพื้นที่เพำะปลูก 70 ไร่ 200 ครัวเรือน
4) ประเด็นที่พบ
4.1) โครงกำรชลประทำนสระแก้ว ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้จัดกำรโครงกำร
ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับบุคลำกรในตำแหน่งต่ำง ๆ เพิ่งได้ รับกำรจัดสรรในปี พ.ศ. 2560 ในส่วน
ครุภัณฑ์ พัสดุ และยำนพำหนะ ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรจึงเป็นอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
4.2) กำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของเกษตรกร เช่น ก้อนเกลือแร่ที่ให้เพียงคนละ 1 ก้อน ไม่เพียงพอที่เกษตรกรจะใช้ได้ทั้งปี และกำรสนับสนุน
พันธุ์ไก่ไข่ก็ให้เพียงพันธุ์ไก่ ไม่มีกำรให้อำหำรไก่สำหรับให้เกษตรกรไปใช้เลี้ยงไก่
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร
กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษำและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดี
ที่เหมำะสม ให้แก่เกษตรกรและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ พัฒนำกำรผลิตไม้ผลชนิดต่ำง ๆ ในรูปแบบเกษตรดี
ที่เหมำะสมที่มีคุณภำพมำตรฐำนที่ดีเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผลผลิตเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้กับ
ประชำชนในพื้นที่ให้สำมำรถพึ่งตนเองได้ ด้วยกำรพัฒ นำเป็น แหล่ งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร
ขยำยผลกำรดำเนินงำนสู่ชุมชนให้กว้ำงขวำงยิ่ งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ำ
ในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ้มกัน ในอำชีพกำรเกษตรและ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพธรรมชำติต่ำง ๆ และเพื่อพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ
มุ่งบูรณำกำรดำเนินงำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีเป้ำหมำย
พื้น ที่ศูนย์ พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109.99 ไร่ และพื้นที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ ฯ
8 หมู่บ้ำน จำนวน 25,250 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
5.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.1.1) ประสำน ติดตำม สนับสนุนกิจกรรม (อำนวยกำร) 3 ครั้ง สนับสนุนค่ำไฟฟ้ำ
3 เดือน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และค่ำวัสดุอุปกรณ์ 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย
5.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 ของงบประมำณที่จัดสรร
5.2) กรมประมง
5.2.1) จัดทำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย
5.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 50.22 ของงบประมำณที่จัดสรร
5.3) กรมปศุสัตว์
5.3.1) สำธิตกำรเลี้ยงสุกร 10 ตัว และกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว ครบตำมเป้ำหมำย
5.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
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5.4) กรมวิชาการเกษตร
5.4.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 109 ไร่ และฝึกอบรม
เกษตรกร 300 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
5.4.2) ติดตำมรำยงำนผล 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
5.4.3) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.83 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 68.79 ของงบประมำณที่จัดสรร
5.5) กรมพัฒนาที่ดิน
5.5.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ และกำรทำกำรใช้น้ำหมั กชีวภำพ 100 ไร่
ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งกำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย
50 ไร่
5.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
5.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5.6.1) สอนแนะนำกำรจัดทำบัญชี 30 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
5.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.008 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
5.7) กรมส่งเสริมการเกษตร
5.7.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย
กำรจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติกำรเลี้ยงชันโรง 100 รัง
และกำรผลิตไม้ผล 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
5.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.33 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.26 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 79.68 ของงบประมำณที่จัดสรร
5.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
5.8.1) แนะนำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ของเป้ ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย
5.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 83.52 ของงบประมำณที่จัดสรร
ผลการติดตาม
จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนภำยใต้ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี
โดยสัมภำษณ์เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่ำหลวง อำเภอมะขำม
และตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2561
1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์พัฒนำไม้ผลฯ โดยเกษตรกร
ทั้งหมดที่เข้ำมำภำยในศูนย์ ฯ เพื่อฝึกอบรมอำชีพ รองลงมำร้อยละ 75.00 เพื่อเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุด
เรียนรู้/แปลงสำธิต ร้อยละ 37.50 เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 25.00 เพื่อเข้ำรับสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 12.50 เพื่อรับเสด็จ และร่วมพัฒนำศูนย์ ฯ
2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนำไม้ผลฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 62.50 อบรมเรื่องกำรแปรรูปอำหำร เช่น กำรทำน้ำพริกเผำลำไย กำรทำน้ำตำลจำกผลไม้ รองลงมำ
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ร้อยละ 50.00 อบรมด้ำนพืช เรื่ องกำรบำรุงรักษำไม้ ผ ล กำรบริกำรจัด กำรสวนไม้ผ ล มั งคุด ทุ เรีย น
ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 เข้ำรับกำรอบรมเรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกอบรม/ศึกษำดูงำน ด้ำนต่ำง ๆ แล้ ว ยังได้รับ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์ทุเรียน เงำะ กระท้อน พันธุ์ปลำ ถังหมัก อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร
ซึ่งเกษตรกรร้ อ ยละ 75.00 มี ค วำมคิด เห็ น ว่ำปั จจั ยกำรผลิ ต ที่ ได้ รับ กำรสนั บ สนุ น มี ค วำมเหมำะสม
มีคุณ ภำพดี ส่วนช่วงเวลำที่ได้รับ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิ ต พบว่ำ เกษตรกรร้ อยละ 75.00 คิดว่ำ
ช่วงเวลำที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอยู่ในช่วงที่เหมำะสม ส่วนเกษตรกรร้อยละ 25.00 คิดว่ำ
ช่วงเวลำที่ได้รับไม่เหมำะสม เนื่องจำกไม่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึ กอบรม กำรศึกษำดูงำน
ที่ จุ ดเรี ย นรู้ /แปลงสำธิต กำรเป็ น สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย ว/พั ก ผ่ อ น และกำรได้ รับ สนั บ สนุ น ปั จ จัยกำรผลิ ต
จำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
4.1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 62.50 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุ ด
รองลงมำ ร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 12.50 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง
4.2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 57.14 มีควำม
พึงพอใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 42.86 มีควำมพึงพอใจระดับมำก
4.3) ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจระดับ
มำกที่สุด
4.4) ด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจระดับ
มำกที่สุด
5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน ที่ศูนย์พัฒนำไม้ผล
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 53.85 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับมำกที่สุด
รองลงมำร้อยละ 38.46 มีควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 7.69 มีควำมเข้ำใจระดับมำก
6) กำรนำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ ด้ำนพืช ร้อยละ 75.00 นำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 25.00 นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง
7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75.00 ได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอด
ให้ผู้อื่นต่อ เรื่อง กำรปลูกพืช กำรตัดแต่งกิ่ง ระยะเวลำกำรออกดอกของผลไม้ กำรปรับปรุงดิน กำรดูแลสัตว์
และกำรแปรรูป ผลไม้ ส่ ว นอีก ร้อ ยละ 25.00 ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้ ผู้ อื่น ต่อ และเมื่ อส ำรวจ
ควำมคิด เห็น ของเกษตรกรเรื่อ งกำรน ำควำมรู้จ ำกฝึกอบรม ศึก ษำ ดูงำน ที่ศูน ย์เรีย นรู้/แปลงสำธิต
ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 87.50 มีกำรปรับเปลี่ยน
ได้แก่ ให้ควำมสำคัญ พัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภำพมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 66.70 ปรับเปลี่ยน
มำรวมกลุ่ ม กัน จ ำหน่ ำยสิ น ค้ำเกษตร ร้อยละ 50.00 ปรับ เปลี่ ยนโดยลดกำรใช้ส ำรเคมี และร้อยละ
16.70 มีกำรปรับเปลี่ยน เรื่องกำรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นกำรเกษตรแบบผสมผสำน กำรลดต้นทุนกำรผลิต
และกำรดูแลสวนผลไม้ เป็นต้น
8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 87.50 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 37.50 เกษตรกรมีรำยได้
เพิ่มขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 16.13 ได้รับควำมรู้เรื่องอำชีพเสริม มีรำยได้จำกกำรทำอำชีพเสริม
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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
6.1.1) ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 18 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง สนับสนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ
และคณะทำงำนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 6 ครั้ง
6.1.2) ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนและกำรจัดงำนในโอกำสต่ำง ๆ และจัดทำ
รำยงำนประจำเดือน/รำยงำนประจำปี 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง
6.1.3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 51.12 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.2) กรมการข้าว
6.2.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
50 รำย และติดตำมแนะนำขยำยผล 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง
6.2.2) จัดทำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 8 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
6.2.3) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 46.53 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.3) กรมประมง
6.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 3,200,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 64.00 ของเป้ำหมำย
5,000,000 ตัว
6.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.26 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 50.64 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.4) กรมปศุสัตว์
6.4.1) สำธิตกำรเลี้ ยงเป็ด/ไก่ 54 ตัว คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเป้ำหมำย
50 ตัว และผลิตลูกเป็ด/ไก่ 540 ตัว คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเป้ำหมำย 500 ตัว
6.4.2) ฝึกอบรมเกษตรกร และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 54 รำย คิดเป็นร้อยละ
108.00 ของเป้ำหมำย 50 รำย
6.4.3) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.07 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย
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6.5) กรมวิชาการเกษตร
6.5.1) จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 48 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และฝึกอบรม
125 รำย คิดเป็นร้อยละ 104.17 ของเป้ำหมำย 120 รำย
6.5.2) กำรติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
6.5.3) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.38 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 76.50 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.6) กรมชลประทาน
6.6.1) ขุดสระโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
ปลวกแดง ตำมพระรำชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดำเนินกำรได้ ตำมเป้ำหมำย
และขุดลอกสระเก็บ น้ ำศูน ย์ บ ริก ำรพัฒ นำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ดำเนินกำรได้ร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 1 โครงกำร
6.6.2) จัดสรรงบประมำณ 4.97 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.69 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 74.16 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.7) กรมพัฒนาที่ดิน
6.7.1) จัด ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ 2,000 ไร่ สำธิต กำรใช้ปุ๋ย พืช สด 50 ไร่
กำรทำกำรใช้น้ำหมักชีวภำพ 100 ไร่ และกำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
6.7.2) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำรฯ และดูแลรักษำพื้นที่
ดำเนินกำรได้ 1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย
6.7.3) จัดสรรงบประมำณ 1.47 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.45 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 98.61 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6.8.1) สอนแนะน ำกำรจั ด ท ำบั ญ ชี 100 รำย และติ ด ตำมเกษตรกร 1 ครั้ ง
เกษตรกร 100 รำย ครบเป้ำหมำย
6.8.2) เบิ กจ่ ำยงบประมำณแล้ ว 0.03 ล้ ำนบำท เบิ กจ่ ำยแล้ ว 0.02 คิด เป็ น
ร้อยละ 85.71
6.9) กรมส่งเสริมการเกษตร
6.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย
จ้ำงเหมำแรงำน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย กำรปรับปรุงจุดเรียนรู้ภำยในศูนย์ฯ 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 40.00
ของเป้ำหมำย 5 จุด ส่ว นกำรจัดทำแปลงส่งเสริมกำรเกษตรแก่เกษตรกร 100 รำย และดูแลแปลง
แม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ 80 ไร่ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
6.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.76 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.48 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 62.35 ของงบประมำณที่จัดสรร
6.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์
6.10.1) แนะนำ ส่ งเสริม ให้ ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีส หกรณ์
3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
6.10.2) จัด สรรงบประมำณ 0.04 ล้ำ นบำท เบิก จ่ำ ยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 76.68 ของงบประมำณที่จัดสรร
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ผลการติดตาม
จำกกำรติดตำมในพื้นที่โครงกำรขุดสระน้ำ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในพื้นที่ขยำยผล และ
โครงกำรส่ ง เสริ ม สั ต ว์ ปี ก สู่ เกษตรกร ภำยใต้ โครงกำรภำยใต้ ศู น ย์ บ ริ ก ำรกำรพั ฒ นำปลวกแดงตำม
พระรำชดำริ จังหวัดระยอง จำกหน่ วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ในวันที่
23 พฤษภำคม 2561 สรุปได้ ดังนี้
1) โครงกำรขุดลอกสระเก็บน้ำ โครงกำรพัฒ นำแหล่งน้ำในพื้นที่ขยำยผล ดำเนินกำร
โดยโครงกำรชลประทำนระยอง มีก ำรดำเนิน กำรอยู ่ในพื ้น ที ่ข องศูน ย์บ ริก ำรกำรพัฒ นำปลวกแดง
ตำมพระรำชดำริ ซึ่งกำรขุดลอกสระเก็บน้ำ เป็นกำรขุดลอกสระเดิมที่มีอยู่ในโครงกำรเพื่อเพิ่มปริมำณ
กำรเก็บกักน้ำไว้ใช้ภำยในศูนย์ ฯ และโครงกำรพัฒ นำแหล่งน้ำในพื้นที่ขยำยผล เป็นกำรขุดสระเก็บน้ำ
พร้อมอำคำรรับ น้ ำ อำคำรระบำยน้ ำ และซ่อมแซมผิ ว จรำจรภำยในศูนย์ ฯ โดยปริมำณน้ำที่ส ำมำรถ
เก็บกักได้ประมำณ 57,000 ลูกบำศก์เมตร กับ 58,000 ลูกบำศก์เมตร ตำมลำดับ
2) โครงกำรส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ดำเนินกำรโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ระยอง
ซึ่งจำกกำรติดตำมผลกำรดำเนิน งำนโครงกำรภำยใต้ศูนย์บริกำรกำรพัฒ นำปลวกแดงตำมพระรำชดำริ
จังหวัดระยอง โดยสัมภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในพื้นที่เป้ำหมำยของศูนย์ฯ จำนวน 2 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอบ้ำนค่ำย และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีดังนี้
2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
ปลวกแดงฯ โดยเกษตรกรทั้งหมดที่เข้ำมำในศูนย์ ฯ เพื่อฝึกอบรมอำชีพ รองลงมำร้อยละ 85.70 เพื่อเข้ำชม
ศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต ร้อยละ 71.40 เพื่อเข้ำรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 42.90
เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ตำมลำดับ
2.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน และจุ ดเรียนรู้ที่ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
ปลวกแดงฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.40 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนปศุสัตว์ รองลงมำร้อยละ 57.10
อบรมด้ำนพืช ร้อยละ 42.90 เข้ำรั บ กำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนประมง ส่ วนที่เหลื อร้อยละ 14.30
เข้ำรับกำรอบรมเรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ กำรทำบัญชีฟำร์ม และกำรตลำด
2.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนต่ำง ๆ แล้ว ยังได้รับ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ พันธุ์ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ อำหำรไก่ ภำชนะใส่อำหำร ใส่น้ำ และตำข่ำย
เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดมีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้ รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม และ
มีคุณภำพ
2.4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรศึกษำ
ดูงำนที่ จุ ด เรี ย นรู้ /แปลงสำธิต ด้ ำนกำรเป็ น สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย ว/พั ก ผ่ อน และด้ ำนกำรได้ รับ สนั บ สนุ น
ปัจจัยกำรผลิต จำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
2.4.1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรทั้งหมด มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด
2.4.2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 71.43
มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 28.57 มีควำมพึงพอใจระดับมำก
2.4.3) ด้ ำ นกำรเป็ น สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย ว/พั ก ผ่ อ น เกษตรกรร้ อ ยละ 75.00
มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก
2.4.4) ด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุด
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2.5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน ที่ศูนย์บริกำร
กำรพัฒนำปลวกแดงฯ ด้ำนพืช ด้ำนปศุสัตว์ และด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 93.75 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 6.25 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำก
2.6) กำรน ำควำมรู้ จ ำกกำรฝึ ก อบรมไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ ำนพื ช ด้ ำนปศุ สั ต ว์ และ
ด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 73.33 มีกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด รองลงมำ
ร้อยละ 20.00 นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก และร้อยละ 6.67 มีกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับปำนกลำง จำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้
2.6.1) ด้ำนพืช และด้ำนปศุสัตว์ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำกที่สุด
2.6.2) ด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับ
มำกที่สุด และร้อยละ 25.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง
2.7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอด
ให้ผู ้อื่น ต่อ เรื่อ ง กำรเลี ้ย งไก่โดยลดต้น ทุน จำกภำยนอกฟำร์ม กำรทำเกษตรผสมผสำน และกำรท ำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อสำรวจควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องกำรนำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน
ที่ศูน ย์เรีย นรู้/แปลงสำธิต ไปปรับ เปลี่ย นรูปแบบกำรประกอบอำชีพ ด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกร
ทั้งหมดได้นำควำมรู้ไปปรับเปลี่ยน โดยให้ควำมสำคัญ กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภำพมำกขึ้น
ร้อยละ 71.40 รองลงมำร้อยละ 42.90 มีกำรปรับเปลี่ ยน เรื่องกำรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็น กำรเกษตร
แบบผสมผสำน ท ำเกษตรแบบยั่ งยื น เกษตรทฤษฎี ใหม่ ร้อยละ 28.60 ปรับ เปลี่ ยนมำรวมกลุ่ มกั น
จำหน่ำยสินค้ำเกษตร ปรับเปลี่ยนโดยลดกำรใช้สำรเคมี และร้อยละ 14.30 ปรับเปลี่ยนกำรทำกำรเกษตร
เป็นเกษตรอินทรีย์
2.8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 71.40 เกษตรกรมีรำยได้
เพิ่มขึ้น จำกกำรปรับ เปลี่ยนรูป แบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพิ่มขึ้น
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 14.30 มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำเกษตร
7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดาริ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระรำชดำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่พระรำชทำนให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ อำเภอด่ำนซ้ำย
จังหวัดเลย ให้ เป็ น ศูน ย์กลำงกำรผลิ ตพันธุ์สัตว์และส่ งเสริมขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริที่ขำดแคลน และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจำกศูนย์ ศึกษำวิจัยเทคโนโลยีด้ำนปศุสัตว์
และกำรเกษตรผสมผสำนที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ และเป็นศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำน
เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พื้นที่เป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำย พื้นที่โครงกำรเป็นที่ดินในพระปรมำภิไธย จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่
3 งำน 57 ตำรำงวำ และที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่ำโคกดงน้อย เนื้อที่ประมำณ 700 ไร่
พื้นที่ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พื้นที่ รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชดำริ
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พื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุ โลก และอุตรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่ำง ๆ ของ
จังหวัดเลย พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ
ประชำกรเป้ ำหมำย ได้ แก่ โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นั กเรี ยน และผู้ ปกครอง
นักเรีย น เกษตรกรในพื้น ที่พัฒ นำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชนผู้ด้อยโอกำส เกิดควำมมั่นคงด้ำนอำหำรระดับครัวเรือน
ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอำหำรโปรตีนบริโภคอย่ำงเพียงพอ ไม่น้อยกว่ำ 70 โรงเรียน
ผลการดาเนินงาน
7.1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7.1.1) ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรกำกับ และรำยงำนผล ประสำน อำนวยกำร และ
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพื้นที่ 12 ครั้ง จัดทำรำยงำน/สรุปผลกำรดำเนินงำน 1 ครั้ง กำรประชำสัมพันธ์
1 ครั้ง กำรประชุมคณะกรรมกำร 1 ครั้ง และคณะทำงำนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
7.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 10.82 ของงบประมำณที่จัดสรร
7.2) กรมประมง
7.2.1) ฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ติดตำมและแนะนำเกษตรกร
7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได้ 500,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ
50.00 ของเป้ำหมำย 1,000,000 ตัว ส่วนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ ยงสัตว์น้ำ 40 รำย
จัดตั้งจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
7.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 52.26 ของงบประมำณที่จัดสรร
7.3) กรมปศุสัตว์
7.3.1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ จำแนกเป็น สัตว์ปีก 400 ตัว สุกร 8 ตัว แพะ - แกะ
19 ตัว รวมทั้งบำรุงรักษำแปลงหญ้ำพืชอำหำรสัตว์ 10 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรผลิตลูกสัตว์ปีก
6,100 ตัว คิดเป็นร้อยละ 76.25 ของเป้ำหมำย 8,000 ตัว และผลิตลูกสุกร 99 ตัว คิดเป็นร้อยละ
82.50 ของเป้ำหมำย 120 ตัว
7.3.2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกร 355 รำย โดยส่งเสริมสัตว์ปีก
สู่เกษตรกร 228 รำย คิดเป็นร้อยละ 114.00 รวม 2,435 ตัว หรือร้อยละ 162.01 สุกร 60 รำย
คิด เป็น ร้อ ยละ 300.00 ของเป้ ำหมำย 20 รำย รวม 74 ตัว คิด เป็น ร้อ ยละ 370.00 ของเป้ำหมำย
20 ตัว นอกจำกนี้ ได้ ฝึ กอบรมนั กเรี ยน 11 โรงเรียน (ส่ งเสริมสั ตว์ปี กในโรงเรียนแล้ ว 2 แห่ ง) พั ฒ นำ
องค์ควำมรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง 20 รำย
7.3.3 จั ดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสั ตว์ 1 แห่ ง กองทุ นอำหำรสั ตว์ 2 กองทุ น และ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 2 กองทุน ครบตำมเป้ำหมำย
7.3.4) จัดสรรงบประมำณ 1.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.12 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของงบประมำณที่จัดสรร
7.4) กรมวิชาการเกษตร
7.4.1) จัดทำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ และฝึก อบรมเกษตรกร 80 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย ติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง
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7.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.17 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 66.77 ของงบประมำณที่จัดสรร
7.5) กรมหม่อนไหม
7.5.1) ดูแลรั กษำแปลงหม่อนในฐำนเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน และสนั บสนุ นวัส ดุ
กำรเกษตร 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย
7.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
7.6) กรมพัฒนาที่ดิน
7.6.1) สำธิตกำรทำและใช้น้ำหมักชีวภำพ 300 ไร่ และทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน
ฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย
7.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
7.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7.7.1) สอนแนะน ำกำรจั ด ท ำบั ญ ชี 200 รำย และติ ด ตำมเกษตรกร 2 ครั้ ง
เกษตรกร 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
7.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย
7.8) กรมส่งเสริมการเกษตร
7.8.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรจัดกำรศัตรูพืช ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
50 รำย จัด ทำแปลงเรีย นรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจ พอเพีย ง 10 ไร่ ส่ง เสริม กำรผลิต
ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้ำน 100 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร 50 รำย
และส่งเสริมกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
7.8.2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ จำแนกเป็น แปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่
ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนแปลงไม้ผล 8 ไร่ และแปลงไม้ผลและผักพื้นบ้ำน 3 ไร่ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
7.8.3) จัดสรรงบประมำณ 0.62 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.48 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 76.85 ของงบประมำณที่จัดสรร
7.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์
7.9.1) แนะน ำ ส่ง เสริม ให้ค วำมรู้เ รื่อ งหลัก กำรอุด มกำรณ์ และวิธีส หกรณ์
3 ครั้ง คิด เป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง
เกษตรกร 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
7.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 81.87 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 รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒ นำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน
ให้มีศักยภำพในกำรจัดฝึ กอบรมและเป็ นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย
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ได้รับกำรอบรมและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรั ชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง จำกศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
1) ศูน ย์เครือข่ำยปรำชญ์ช ำวบ้ำนเข้ำร่ว มโครงกำร 139 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 115.83
ของเป้ำหมำย 120 ศูนย์ สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 15,501 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.98
ของเป้ำหมำย 15,200 รำย
2) จัดสรรงบประมำณ 61.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 54.06 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 88.53
ของงบประมำณที่จัดสรร
ผลการติดตาม
จำกกำรสั มภำษณ์ เจ้ ำหน้ ำที่ ส ำนั กงำนเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ด ปรำชญ์ ช ำวบ้ ำน และ
เกษตรกรที่ เข้ ำ รั บ กำรอบรม ปี 2561 ในพื้ น ที่ จั งหวั ด น่ ำน อุ ต รดิ ต ถ์ และสุ โขทั ย มี ป ระเด็ น ที่ พ บ
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1)
1) ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนมีอุปสรรคในกำรคัดเลือกเกษตรกรรำยใหม่ เพื่อเข้ำร่วมอบรม เนื่องจำก
โครงกำรได้ดำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรมไปแล้ว ซึ่งในระเบียบ
ระบุว่ำต้องไม่เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนมำก่อน
2) ศูนย์ปรำชญ์ ชำวบ้ ำนที่ก่อตั้งใหม่ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำงและปรับปรุงสถำนที่อบรม
เนื่องจำกโครงกำรไม่ได้มีกำรสนับสนุนงบประมำณในส่วนดังกล่ำว
3) เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม มีควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพื่อนำไปเป็นจุด
ตั้งต้นในกำรนำควำมรู้ไปปฏิบัติ
4) ข้อเสนอแนะ
4.1) ควรเปิด โอกำสให้เกษตรกรที ่ผ ่ำ นกำรอบรม สำมำรถเข้ำ รับ กำรอบรมซ้ ำได้
แต่ต้องอยู่ภ ำยใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่ เข้ำรับกำรอบรมมำแล้วระยะหนึ่ง และได้นำควำมรู้
จำกกำรฝึก อบรมไปลงมือ ปฏิบัติจ ริง มำเข้ำอบรมกับ ศูน ย์ป รำชญ์อีกครั้งเพื่อเป็น กำรต่อยอดควำมรู้
ทั้งจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งใหม่ และแห่งเดิม ที่มีหลักสูตรไม่ซ้ำกับกำรอบรมครั้งก่อน
4.2) ควรมีกำรสนั บ สนุ นปั จจัย กำรผลิ ตทำงกำรเกษตรเบื้องต้นให้ กับเกษตรกรที่ ผ่ำน
กำรอบรม เพื่ อน ำไปเป็ น จุ ดตั้งต้น ในกำรดำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎี ใหม่โดยยึดปรัช ญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และควรระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ตั้งงบประมำณ เพื่อไม่ให้มีปัญหำในกำรตรวจสอบของสำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน
2.4.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กรมส่ งเสริ ม กำรเกษตร ร่ ว มกั บ กรมกำรข้ ำว กรมประมง กรมปศุ สั ตว์ กรมวิ ชำกำรเกษตร
กรมพัฒนำที่ดิน สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำน
ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส ำนั กงำนเศรษฐกิ จกำรเกษตร ร่วมด ำเนิ นกำร มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อให้
เกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและเพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือ ระหว่ำงหน่วยงำน
วิชำกำร หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลในกำรให้บริกำร
และแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี จัดคลินิก 308 ครั้งต่อปี
(4 ครั้งต่อจังหวัด) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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1) ผลการดาเนินงาน
1.1) จั ดกิจกรรมคลิ นิ กเกษตรเคลื่ อนที่ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ ำหมำย 4 ครั้ง
มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำรในคลินิกต่ำง ๆ จำนวน 31,822 รำย คิดเป็นร้อยละ 68.88 ของเป้ำหมำย
46,200 รำย รำยละเอียดดังนี้
1.1.1) คลินิกข้ำว มีเกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 11,088 รำย คิดเป็นร้อยละ 69.30
ของเป้ำหมำย 16,000 รำย ทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ
1.1.2) คลินิกประมง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 113 ครั้ง หรือร้อยละ 36.69
ของเป้ำหมำย 308 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 6,090 รำย คิดเป็นร้อยละ 63.27 ของเป้ำหมำย
9,625 รำย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ และมีเกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
700 รำย คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของเป้ำหมำย 1,260 รำย
1.1.3) คลินิกปศุสัตว์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียน
เข้ำรับบริกำร 17,479 รำย คิดเป็นร้อยละ 82.06 ของเป้ำหมำย 21,300 รำย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกร
ใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ
1.1.4) คลินิกพืช จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.56
ของเป้ำหมำย 308 ครั้ง มีเกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 8,741 รำย คิดเป็นร้อยละ 41.62 ของเป้ำหมำย
21,000 รำย จำแนกเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 8,610 รำย และเป็นเกษตรกรใช้บริกำรต่อเนื่อง
131 รำย
1.1.5) คลินิกดิน บริกำรวิเครำะห์ดินและคำแนะนำกำรจัดกำรดิน น้ำ พืช 86,447
ตัวอย่ ำง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 114.92 ของเป้ ำหมำย 75,222 ตั ว อย่ ำง ประกอบด้ ว ย กำรวิเครำะห์ ดิ น
ในห้องปฏิบัติกำร 36,652 ตัวอย่ำง วิเครำะห์ดินผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้งกุลำดำ 848 ตัวอย่ำง และออกหน่วย
วิเครำะห์ดินเคลื่อนที่ 48,947 ตัวอย่ำง
1.1.6) คลิ นิ ก กฏหมำย จั ด กิ จ กรรมคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ 153 ครั้ ง คิ ด เป็ น
ร้อ ยละ 53.13 ของเป้ ำหมำย 288 ครั้ง มี เกษตรกรลงทะเบี ยนเข้ ำรับ บริกำร จ ำนวน 7,064 รำย
คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของเป้ำหมำย 7,200 รำย เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 11,381 รำย และ
บริกำรต่อเนื่อง 53 รำย
1.1.7) คลินิกบัญชี จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 665 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.60
ของเป้ำหมำย 916 ครั้ง เกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 41,047 เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จทั้งหมด
1.1.8) คลิ นิ กสหกรณ์ มีเป้ ำหมำยจัดกิจกรรมคลิ นิ กเกษตรเคลื่ อนที่ 201 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 64.42 ของงบประมำณ 312 ครั้ง เกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 18,559 คิดเป็น
ร้อยละ 107.97 ของเป้ำหมำย 19,604 รำย เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 18,559 รำย
1.1.9) คลิ นิ ก ชลประทำน จัด กิ จกรรมคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อนที่ 12 ครั้ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 3.90 ของเป้ำหมำย 308 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 39,330 รำย โดยทั้งหมด
เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ
1.2) จัดสรรงบประมำณ 123.93 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 66.26 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 53.47 ของงบประมำณที่จัดสรร
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2) ผลการติดตาม
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน (Follow Up) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ปี 2560 ระหว่ำงวันที่ 8 - 12 มกรำคม 2561 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปำง และตำก
โดยเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่ำง สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1)
(1) ข้อมูลทั่วไป เกษตรกรผู้เข้ำชมงำนคลินิกเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.80 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 26.20 เป็นเพศชำย (และมีอำยุ 51-60 ปี มำกที่สุดร้อยละ 35.90 รองลงมำมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี
ร้อยละ 31.00 และมีอำยุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 25.50) เกษตรกรศึกษำในระดับประถมศึกษำมำกที่สุด
ร้อยละ 63.40 รองลงมำได้แก่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 29.00 และระดับปริญญำตรี ร้อยละ 4.60
ตำมล ำดับ ส ำหรั บ อำชีพ หลั ก เฉลี่ ย ร้ อยละ 68.30 เกษตรกรทำนำ/ท ำไร่ รองลงมำ ค้ำขำย/รับจ้ำง
ร้อยละ 26.90 นอกจำกนี้รับรำชกำร ร้อยละ 3.40 และปลูกผัก/ไม้ผล ร้อยละ 1.40 ตำมลำดับ เกษตรกร
มีพื้ นที่ ทำกำรเกษตร ร้อ ยละ 83.40 โดยมีพื้ น ที่ท ำกำรเกษตรเฉลี่ ย 17.68 ไร่ และร้อยละ 16.60
ไม่มีพื้นที่ทำกำรเกษตร
(2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(2.1) 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 ได้ รั บ แจกเอกสำร/ปั จ จั ย กำรผลิ ต ร้อ ยละ 2.21 ได้ น ำปั ญ หำไปปรึก ษำเจ้ ำ หน้ ำ ที่
เพื่อรับคำแนะนำ ตำมลำดับ
(2.2) คลิ นิ กเสริ ม ที่ ให้ บริ กำร ทั้ งจำกหน่ วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ และบริษัทเอกชน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สำนักงำน
เหล่ ำกำชำดจั งหวัด สำนั กงำนพำณิ ช ย์จังหวัด บริ ษัทเบทำโกร บริษัทสยำมคูโบต้ำ เป็นต้น เกษตรกร
ร้ อ ยละ 59.34 ได้ เข้ ำชมงำน ร้ อ ยละ 10.99 ได้ รั บ แจกเอกสำร/ปั จ จั ย กำรผลิ ต ร้อ ยละ 29.67
ได้นำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่เพื่อรับคำแนะนำ ตำมลำดับ
(3) กำรนำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้ประโยชน์
(3.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 83.34 ได้นำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 16.65 ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำง เข้ำชมงำน
เพียงอย่ำงเดียว และไม่มีเงินทุน
(3.2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 75.00 ได้นำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 25.00 ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำงเป็นควำมรู้เดิม
ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น
(4) ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรนำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้ประโยชน์ ในกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรเกษตร
(4.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 59.44 นำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร
โดยได้รับประโยชน์ และสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 77.38 และร้อยละ 19.63 ตำมลำดับ
เข้ำใจถึงกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่ำงถูกวิธี ทำให้ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตพืช สัตว์ นำผลผลิตมำบริโภค
เพื่อลดรำยจ่ำยในครัวเรือน บำงส่วนร้อยละ 2.99 เกิดปัญหำอื่น ๆ เช่น พันธุ์พืชที่ได้รับตำย หรือไม่เจริญเติบโต
เท่ำที่ควร เป็นต้น
(4.2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 18.00 นำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร
ทำให้ปัญหำลดลงร้อยละ 37.04 และร้อยละ 62.96 ส่งผลอื่น ๆ เช่น กำรเข้ำรับบริกำรวัดควำมดัน และ
ปรึกษำปัญหำด้ำนสุขภำพ วัดสำยตำ จำกเหล่ำกำชำดจังหวัด ทำให้เกษตรกรได้ทรำบผลตรวจวัดควำมดัน
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และได้รับกำรสนับสนุนแว่นสำยตำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรขำยสินค้ำธงฟ้ำรำคำถูกจำกสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
และบริษัทเบทำโกรที่นำสินค้ำมำจำหน่ำย เช่น ไส้กรอก น้ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้ำโอทอปของจังหวัด
(5) ควำมคิดเห็นของเกษตรกร
เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมำก เฉลี่ย
ร้อยละ 73.82 โดยให้ควำมคิดเห็นว่ำ สถำนที่จัดงำน บรรยำกำศกำรจัดงำน ระยะเวลำกำรจัดงำน ควำมรวดเร็ว
ในกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งควำมกระตือรือร้นและกำรเอำใจใส่ของเจ้ำหน้ำที่
และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดงำนมีควำมเหมำะสม รองลงมำร้อยละ 25.16 มีควำมพึงพอใจในระดับ
ปำนกลำง และร้อยละ 1.02 มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย สำหรับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำรและ
กำรส่ งเสริมอำชีพ เกษตรกรร้อยละ 80.33 มีควำมพึ งพอใจในระดับมำก รองลงมำร้อยละ 18.54
มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 0.14 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย ตำมลำดับ
(6) ประเด็นทีพ่ บและข้อเสนอแนะ
(6.1) กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ควรเพิ่มกำรประชำสั มพันธ์ ก่อนกำรจัดงำน
อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
(6.2) มีเกษตรกรเข้ำมำชมงำนและเข้ำรับบริกำรคลินิกเป็นจำนวนมำก และจำนวนปัจจัย
กำรผลิตที่นำมำไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร ทำให้แจกจ่ำยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรจัดเตรียมปัจจัยกำรผลิต
ให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงำนและทั่วถึง โดยวำงแผนกำหนดแจกเป็นช่วงเวลำ เป็นต้น
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน (Follow Up) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ปี 2560 จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ นครปฐม ลพบุรี สระแก้ว นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ
หนองบัวลำภู กระบี่ พังงำ และตรัง โดยเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่ำง สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้ว
ในไตรมำสที่ 2)
(1) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(1.1) คลิ นิ กหลั ก เกษตรกรที่ เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปพั ฒนำกำรเกษตร โดยได้รับ
ประโยชน์ สำมำรถแก้ไขปั ญหำด้ำนกำรเกษตร และเข้ำใจถึงกำรปลู กพืช และเลี้ยงสั ตว์อย่ำงถูกวิธี ทำให้
ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตพืช สัตว์ นำผลผลิตมำบริโภคเพื่อลดรำยจ่ำยในครัวเรือน
(1.2) คลิ นิ ก เสริ ม เกษตรกรที่เข้ำรับบริก ำรน ำควำมรู้ไปพั ฒ นำกำรเกษตร ทำให้
ปัญหำลดลง และส่งผลอื่น ๆ เช่น กำรเข้ำรับบริกำรวัดควำมดัน ปรึกษำปัญหำด้ำนสุขภำพ วัดสำยตำ
จำกเหล่ำกำชำดจังหวัด ทำให้เกษตรกรได้ทรำบผลตรวจวัดควำมดัน และได้รับกำรสนับสนุนแว่นสำยตำ
นอกจำกนี้ ยังมีกำรขำยสินค้ำธงฟ้ำรำคำถูกจำกสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด และบริษัทเบทำโกรที่นำสินค้ำ
มำจำหน่ำย เช่น ไส้กรอก น้ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้ำโอทอปของจังหวัด
(2) ประเด็นทีพ่ บและข้อเสนอแนะ
(2.1) กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ ก่อนกำรจัดงำน
อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ และควรขยำยระยะเวลำกำรจัดงำนมำกกว่ำ 1 วัน
(2.2) มีเกษตรกรเข้ำ มำชมงำน และเข้ำ รับ บริก ำรคลินิก เป็น จำนวนมำก ทำให้
กำรลงทะเบียนเข้ำงำนมีควำมล่ำช้ำ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์จุดลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกต่อผู้รับ บริกำร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(2.3) หลำยจังหวัดมีผู้เข้ำรับบริกำรคลินิกเป็นจำนวนมำก ทำให้ปัจจัยกำรผลิตที่นำมำ
ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร และแจกจ่ำยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรจัดเตรียมปัจจัยกำรผลิตให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงำน
และทั่วถึง โดยวำงแผนกำหนดแจกเป็นช่วงเวลำ เป็นต้น
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(2.4) ควรจัดอบรมอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ เพื่อส่งเสริมอำชีพให้เกษตรกรในกำรประกอบอำชีพ
โดยให้ควำมรู้เพิ่มเติม เทคโนโลยีกำรผลิต และนวัตกรรม
(2.5) ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำติดตำม ให้คำแนะนำหลังเข้ำรับบริกำรคลินิกอย่ำงสม่ำเสมอ
2.4.4 ตลาดเกษตรกร
1) โครงการตลาดเกษตรกร
กรมส่ งเสริ ม กำรเกษตร เป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อส่ งเสริม ให้ เกษตรกร
จำหน่ำยผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพปลอดภัยที่ผ่ำนกำรรับรองโดยระบบคุณภำพมำตรฐำนต่ำง ๆ
เช่น GAP GMP เป็ น ต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ำยเอง เปิดโอกำสและขยำยตลำดของผลผลิตที่เป็น
ลักษณะของท้องถิ่น และให้ภำคเอกชนในจังหวัดมีโอกำสให้ควำมร่วมมือในลักษณะ Corporate Social
Responsibility (CSR) โดยมีเป้ำหมำย 77 จังหวัด ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ผลการดาเนินงาน
1.1) พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย โดยจัดหลักสูตร
กำรสั มมนำเชิงปฏิบั ติกำรแนวคิดกำรพัฒ นำตลำดเกษตรกรเข้ำสู่ กำรพัฒ นำไทยแลนด์ 4.0 หลั กสู ตร
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้จัดกำรตลำดมืออำชีพเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด์ 4.0 และหลักสูตรกำรพัฒนำ
เครือข่ำยตลำดเกษตรกรเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด์ 4.0
1.2) พั ฒ นำควำมรู้ แ ละศั ก ยภำพเกษตรกร 1,175 รำย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 101.73
ของเป้ำหมำย 1,155 รำย โดยเป็นกำรอบรมเพิ่มศักยภำพกำรผลิต แปรรูป ให้สอดคล้องกับกำรตลำด
เช่น กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต แปรรูป ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.3) พัฒ นำตลำดเกษตรกร 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.32 ของเป้ำหมำย 77 แห่ง
โดยเกษตรกรได้นำควำมรู้ที่ได้มำเพื่อพัฒนำสินค้ำและตลำดให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค
1.4) สร้ำ งและส่ง เสริม เครือ ข่ำ ยตลำดเกษตรกร 32 แห่ง คิด เป็น ร้อ ยละ 65.31
ของเป้ำหมำย 49 แห่ง
1.5) ประชำสัมพันธ์ตลำดเกษตรกร เป้ำหมำย 1 ครั้ง มีแผนกำรดำเนินงำนอยู่ในไตรมำส 4
เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2561 โดยงบประมำณจะโอนมำในไตรมำส 3
1.6) จัด สรรงบประมำณ 10.93 ล้ำนบำท เบิก จ่ำยแล้ว 10.24 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 93.73 ของงบประมำณที่จัดสรร
2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่
นิคมสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ จั ดตั้ งตลำด
เกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนอื่น ๆ ร่วมกับเกษตรกร
ที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์สำมำรถบริหำรกำรดำเนินกิจกรรมในกำรจัดหำสินค้ำมำจำหน่ำย
ผ่ ำ นตลำดเกษตรกรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น และส่ งเสริ ม ให้ ส มำชิ ก ในสหกรณ์ ทั้ ง กลุ่ ม เกษตรกร
กลุ่ มอำชี พ ได้ รู้ค วำมต้ องกำรของตลำดเพื่ อ น ำไปใช้ ในกำรพั ฒ นำสิ น ค้ ำและบริก ำรให้ ได้ คุณ ภำพและ
มำตรฐำน มีเป้ำหมำย 8 จังหวัด (10 สหกรณ์) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน
2.1) คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยในกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรสมำชิก จำนวน 10 แห่ง
ครบตำมเป้ำหมำย สหกรณ์ที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์นิคมทองผำภูมิ จำกัด จังหวัดกำญจนบุรี
สหกรณ์นิคมชัยบำดำล จำกัด จังหวัดลพบุรี สหกรณ์นิคมด่ำนซ้ำย จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์นิคม
บำงสะพำน จ ำกัด จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ นิคมสู งเนิ น จำกัด จังหวัดนครรำชสี มำ สหกรณ์ นิค ม
ดงมูลสอง จำกัด จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์นิคมดงเย็น จำกัด จังหวัดมุกดำหำร สหกรณ์ดอนตำล จำกัด
จังหวัดมุกดำหำร สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด จังหวัดชุมพร และสหกรณ์นิคมปะทิว จำกัด จังหวัดชุมพร
2.2) จัดอบรมพัฒนำศักยภำพเกษตรกรสมำชิก ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด 415 รำย
คิดเป็นร้อยละ 92.22 ของเป้ำหมำย 450 รำย โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
415 รำย คิดเป็นร้อยละ 92.22 ของเป้ำหมำย 450 รำย
2.3) จัดสรรงบประมำณ 2.67 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.31 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 86.45
ของงบประมำณที่จัดสรร
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) คัดเลื อกสหกรณ์ เป้ำหมำยในกำรสนั บสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง เพื่อขยำยพื้นที่
ตลำดเกษตรกรของสหกรณ์ ทั้งหมดรวม 7 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์ กำรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัด ร้อยเอ็ด
สหกรณ์ ก ำรเกษตรเมื อ งลั บ แล จ ำกั ด จั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ สหกรณ์ นิ ค มแคนดง จ ำกั ด จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์
สหกรณ์กำรเกษตรพรหมพิรำม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์กำรเกษตรประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงครำม และสหกรณ์กำรเกษตรเมืองสุรำษฏร์ธำนี จำกัด
จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี โดยสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งก่อสร้ำง ได้แก่ อำคำรเอนกประสงค์ อำคำรรวบรวมผลผลิต
เครื่องชั่ง ลำนตำก และไซโล ซึ่งสหกรณ์ ต้องจ่ำยเงินสมทบร้อยละ 30.00 ของมูลค่ำสิ่งก่อสร้ำงหรือ
มูลค่ำอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
3.2) เกษตรกรได้รับ ประโยชน์จำกกำรมีส ถำนที่จำหน่ำยสิ นค้ำเกษตร 1,290 รำย
คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของเป้ ำหมำย 6,000 รำย โดยเป็นผลกำรดำเนินงำนจำกสหกรณ์ ก ำรเกษตร
เมืองสุรำษฎร์ จำกัด สหกรณ์กำรเกษตรวิสัย จำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จำกัด
3.3) เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรนำสินค้ำเกษตรมำจำหน่ำยในตลำดโดยไม่ผ่ำน
คนกลำง เป้ำหมำย 12,000 บำทต่อรำยต่อปี อยู่ระหว่ำงจัดเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
3.4) จัดสรรงบประมำณ 41.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 35.31 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 85.82 ของงบประมำณที่จัดสรร
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2.4.5 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็ นหน่วยงำนหลัก มี วัตถุประสงค์ เพื่อใช้วิธีกำรสหกรณ์ ในกำรแก้ไข
ปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตผลกำรเกษตรในเขตพัฒ นำเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภำพด้ำนรำคำและ
เพิ่มมูลค่ำแก่สินค้ำเกษตรในกำรพัฒนำสหกรณ์ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์
กำรตลำด โครงสร้ำงพื้นฐำน และศักยภำพเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดสิ นค้ำเกษตรรองรับ
กำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน มีเป้ำหมำยดำเนินกำรในพื้นที่ 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ได้แก่ เขตพัฒนำฯ แม่สอด จังหวัดตำก เขตพัฒนำฯ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนำฯ มุกดำหำร
จังหวัดมุกดำหำร เขตพัฒนำฯ สะเดำ จังหวัดสงขลำ เขตพัฒนำฯ ตรำด จังหวัดตรำด เขตพัฒนำฯ หนองคำย
จังหวัดหนองคำย เขตพัฒนำฯ เชียงของ จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ แม่สำย จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ
เชียงแสน จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ นครพนม จังหวัดนครพนม เขตพัฒนำฯ กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
และเขตพัฒนำฯ นรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
1) จัดทำคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรบริห ำรจัดกำรผลิ ตผลทำงกำรเกษตรในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ ตำมเป้ำหมำย
2) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2.1) บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำน
และงบประมำณให้สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และดำเนินกำรในจังหวัดตำก สระแก้ว
ตรำด และสงขลำ จำกเป้ำหมำย 10 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40.00
2.2) กิจกรรมกำรปฏิบัติงำน กำกับ ดูแล และแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในกำรดำเนินตำม
โครงกำรฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำ ดำเนินกำรไปแล้ว 68 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 170.00 ของเป้ำหมำย
40 สหกรณ์
2.3) ก่อสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนด้ำนกำรตลำด โดยกำรก่อสร้ำงลำนตำกผลผลิตขนำด 3 ไร่
โกดังเก็บผลผลิตขนำด 700 ตร.ม. โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง 80 ตัน/วัน และโรงลดควำมชื้นขนำด 250 ตัน/วัน
แก่สหกรณ์กำรเกษตรพบพระ จำกัด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์โอนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์แล้ว อยู่ระหว่ำง
ดำเนิ น กำร ส่ วนสหกรณ์ กำรเกษตรแม่ระมำด จำกัด ไม่ ขอรับเงินอุ ดหนุน จำนวน 7,000,000 บำท
เนื่องจำกอยู่ในเขตพื้นที่ห้ำมก่อสร้ำงตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย
3) จัดสรรงบประมำณ 21.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 13.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 64.63
ของงบประมำณที่จัดสรร
2.4.6 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลด
ต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 2562
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนในพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับ สนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร
ให้สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
เพื่อใช้ในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและอำนวยควำมสะดวก
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสถำบันเกษตรกร โดยมีเป้ำหมำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน
ได้รับกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง ระยะเวลำโครงกำร
ตั้งแต่ปี 2558 – 2562
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1) ผลการดาเนินงาน
1.1) ระยะขยำยผล ในปี 2561 มีแผนดำเนินงำนในสหกรณ์ 190 แห่ ง เป็นสหกรณ์
ผู้ปลูกข้ำว 100 แห่ง สมัครเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้ำหมำย 100 แห่ง
ยื่นขอกู้เงินและได้รับวงเงินอนุมัติแล้วทั้ง 6 แห่ง เป็นเงิน 55.806 ล้ำนบำท ส่วนสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ยังไม่มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร
1.2) ระยะนำร่อง เป็นสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2559 จำนวน 19 แห่ง เป็นสหกรณ์
ผู้ปลูกข้ำว 10 แห่ง ให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว/รถเทรลเลอร์แก่เกษตรกรสมำชิก 1,418 รำย คิดเป็น
พื้นที่ 18,348 ไร่ คิดค่ำบริกำรไร่ละ 400 บำท ถูกกว่ำผู้ประกอบกำรเอกชนไร่ละ 100 – 200 บำท
ในส่วนของสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 9 แห่ง ให้บริกำรสีข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,668 รำย คิดเป็น
ปริมำณ 9,450 ตัน
2) ผลการติดตาม
ครั้ งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ เป็นสหกรณ์ กำรเกษตรผู้ ปลู กข้ำวใน
ระยะนำร่อง จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำ จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์กำรเกษตร
เมืองชัยนำท จั งหวัดชัยนำท และสหกรณ์ กำรเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 25 - 27
ธันวำคม 2560 โดยสัมภำณ์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จังหวัด ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรที่ใช้
บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรจำกโครงกำรฯ มีรำยละเอียด ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1)
(1) กำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตรทั้ง 3 แห่ง ได้รับกำรสนับสนุน
จำกภำครัฐในกำรจัดหำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยภำครัฐสนับสนุน เงินทุน ร้อยละ 90.00 และ
สหกรณ์ สมทบเพิ่มอีก ร้อยละ 10.00 ซึ่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่ได้รับกำรสนับสนุนต่อสหกรณ์ ได้แก่
รถเกี่ยวนวดข้ำว จำนวน 2 คัน และรถเทลเลอร์ จำนวน 1 คัน โดยเป็นกำรจัดหำตำมควำมต้องกำรของสหกรณ์
คิดเป็นมูลค่ำที่ได้รับกำรสนับสนุนรวม จำนวน 21.94 ล้ำนบำท
(2) กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกข้ำว ทั้ง 3 แห่ ง
ให้ บ ริกำรด้วยระบบกำรจองคิว โดยให้ บริกำรสมำชิกของสหกรณ์ ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งในปี 2560
ให้บริกำรสมำชิกได้ฤดูกำลผลิตละประมำณ 147 รำยต่อสหกรณ์ หรือร้อยละ 12.73 ของจำนวนสมำชิก
สหกรณ์ที่ปลูกข้ำวทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ให้บริกำรเกี่ยวนวดข้ำว 1,339.17 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 9.11 ไร่ต่อรำย
(3) ค่ำบริกำรของสหกรณ์ มีกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำวแก่สมำชิกในอัตรำ
400 บำทต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่ำค่ำบริกำรของภำคเอกชนที่คิดอยู่ประมำณ 500 - 600 บำทต่อไร่ ทั้งนี้ มีเพียง
สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำแห่งเดียว ที่มีกำรให้บริกำรมำก่อนเข้ำร่วมโครงกำร โดยคิดค่ำบริกำรอยู่ที่
450 บำทต่อไร่
(4) รำยได้จำกกำรให้บริกำร พบว่ำ สหกรณ์มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว
ต่อฤดูกำลผลิตประมำณ 509,168.37 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร 270,023.64 บำท
(5) กำรรับทรำบข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรในภำพรวม สมำชิกสหกรณ์ได้รับข่ำวสำรโครงกำร
จำกกำรที่ตนเองเป็นสมำชิก และผ่ำนกำรประชุมประจำปีของสหกรณ์
(6) พฤติกรรมกำรใช้บริ กำรภำยหลังมี โครงกำร สมำชิ กของสหกรณ์ กำรเกษตรทั้ง 3 แห่ ง
มีแนวโน้มใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำเอกชน
คุณภำพในกำรให้บริกำรดี สำมำรถลดปัญหำกำรปนพันธุ์ข้ำวจำกรถเกี่ยว และขั้นตอนกำรขอใช้บริกำร
มีควำมสะดวก อย่ ำงไรก็ตำม ยั งมี สมำชิกบำงรำยยังคงเลื อกใช้ บริกำรจำกผู้ ประกอบกำรเอกชนรำยอื่ น ๆ
เนื่องจำกสหกรณ์มีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก
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(7) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ
(7.1) รถเกี่ยวนวดข้ำวยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก โดยเฉพำะ
ในช่ว งระยะเวลำเก็บ เกี่ย ว ทำให้ส มำชิก สหกรณ์ ต้อ งรอคิว ในกำรรับ บริก ำรนำน สมำชิก เกษตรกร
บำงรำยจำเป็นต้องไปใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชนในพื้นที่ แทน ดังนั้น สหกรณ์ควรประสำนกับ
ผู้ประกอบกำรเอกชนในกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรสมำชิก สำหรับสหกรณ์มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ควรสนับสนุนให้ลงทุนขยำยกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรเพิ่มเติม
(7.2) กำรบำรุงรักษำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรมีรำคำค่อนข้ำงสูง สหกรณ์มีควำมเห็น
ว่ำในระยะต่อไปจำเป็นต้องมีกำรเพิ่มอัตรำค่ำบริกำร เพื่อนำไปใช้ในกำรซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลฯ แต่ยังคง
ต้องมีอัตรำค่ำบริกำรต่ำกว่ำผู้ประกอบกำรอื่นอย่ำงน้อย 50 - 100 บำทต่อไร่
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมสหกรณ์กำรเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะนำร่อง 4 แห่ง ได้แก่
สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์กำรเกษตรเมืองชัยนำท จำกัด จังหวัด
ชัยนำท สหกรณ์กำรเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี และสหกรณ์กำรเกษตรลำพระเพลิง จำกัด
จังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำงวันที่ 25 - 27 ธันวำคม 2560 และวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 โดยสัมภำษณ์
ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์ที่ใช้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว จำนวน 45 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้ว
ในไตรมำสที่ 2)
(1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์
(1.1) จำนวนสมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 4 แห่ง มีสมำชิก 11,128 รำย หรือ
เฉลี่ยแหล่งละ 2,782 รำย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวทั้งหมด 7,156 รำย พื้ นที่ปลูกข้ำวรวม 120,000 ไร่
โดยเป็นเกษตรกรสมำชิกผู้ปลูกข้ำวที่เข้ำร่วมโครงกำร 702 รำย คิดเป็นร้อยละ 9.81 ของเกษตรกรสมำชิก
ผู้ปลูกข้ำวทั้งหมด
(1.2) กำรให้ บ ริ ก ำรรถเกี่ ย วนวดข้ ำ ว เดิ ม ก่ อ นเข้ ำ ร่ ว มโครงกำร มี เพี ย งสหกรณ์
กำรเกษตรคณฑีพัฒนำ จำกัด ที่มีกำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว 3 คัน และรถเทเลอร์ 2 คัน ส่วนสหกรณ์
ที่เหลือยังไม่เคยให้บริกำรด้ำนนี้มำก่อน
(2) หลังเข้ำร่วมโครงกำร
(2.1) ด้ำนสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร
(2.1.1) กำรรับกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง
ได้รับกำรสนับสนุนรถเกี่ยวนวดข้ำว และรถเทเลอร์ แห่งละ 2 คัน และ 1 คัน ตำมลำดับ คิดเป็นมูลค่ำรวม
29,942,000 บำท โดยภำครัฐสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 90.00 และสหกรณ์จ่ำยสมทบเพิ่มอีกร้อยละ 10.00
ของมูลค่ำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร
(2.1.2) กำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 สำมำรถให้บริกำร
ทั้งสมำชิกของสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,607 รำย เป็นสมำชิกสหกรณ์ร้อยละ 61.98
และเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 38.02 คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวรวม 20,704 ไร่ หรือเฉลี่ย 12.88 รำยต่อไร่
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ย 471 บำทต่อไร่ ถูกกว่ำภำคเอกชน 63.38 บำทต่อไร่ โดยสหกรณ์มีรำยได้
จำกกำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำวหลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้วเฉลี่ยแห่งละ 1.053 ล้ำนบำท
(2.2) ด้ำนเกษตรกรสมำชิก
(2.2.1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร พบว่ำ ร้อยละ 95.56 ทรำบจำกเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์กำรเกษตร ร้อยละ 20.00 ทรำบผ่ำนกำรเข้ำประชุมของสหกรณ์ และร้อยละ 2.22 ทรำบจำกญำติ
หรือเพื่อนบ้ำน
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(2.2.2) แหล่ งกำรใช้บ ริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว ในปี 2558 ก่อนมีโครงกำร
เกษตรกรสมำชิกร้อยละ 23.08 ใช้บริกำรจำกสหกรณ์ และร้อยละ 79.49 ใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชน
หลังมีโครงกำรปี 2559 และปี 2560 สัดส่วนกำรใช้บริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลง คือ ร้อยละ 97.73 และ
ร้อยละ 100.00 มีกำรใช้บ ริกำรจำกสหกรณ์ มำกขึ้น ทั้งนี้ในเกษตรกรสมำชิกที่ใช้บริกำรจำกสหกรณ์
ให้เหตุผลว่ำ อัตรำกำรให้บริกำรของสหกรณ์ถูกกว่ำเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.33 พอใจในกำรบริกำรและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำรสะดวกในสัดส่วนเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ที่เหลือเป็นกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว
และระยะทำงไม่ไกลจำกพื้นที่ปลูกข้ำว
(2.2.3) กำรลดต้นทุนค่ำเก็บเกี่ยวข้ำว จำกกำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำร
ระหว่ำงสหกรณ์กับผู้ ประกอบกำรเอกชน พบว่ำ สหกรณ์ เก็บค่ำบริกำรในอัตรำเฉลี่ ย 471 บำทต่อไร่
ถูกกว่ำผู้ประกอบกำรเอกชนที่จัดเก็บในอัตรำ 534.78 บำทต่อไร่ เป็นผลให้เกษตรกรสมำชิกสำมำรถ
ลดต้นทุนในส่วนค่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวได้ไร่ละ 63.38 บำท
(3) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
(3.1) ในช่วงที่มีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกันส่งผลต่อกำรให้บริ กำรรถเกี่ยวนวดข้ำว
ของสหกรณ์ที่ได้รับกำรสนับสนุนแห่งละ 2 คัน ประกอบกับกำรเคลื่อนย้ำยรถเกี่ยวนวดข้ำวไปในแต่ละพื้นที่
ค่อนข้ำงใช้เวลำ เนื่องจำกมีรถเทเลอร์เพียง 1 คัน ทำให้เกษตรกรบำงส่วนไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรเอกชน
ในพื้นที่ที่มีควำมพร้อมมำกกว่ำแทน ดังนั้น สหกรณ์ที่ให้บริกำรควรมีกำรจัดทำแผนกำรให้บริกำร และพื้นที่
ที่จะให้บริกำรให้ชัดเจน เพื่อควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร และเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลำคอยนำน
(3.2) กำรบำรุงรักษำรถเกี่ยวนวดข้ำว ในกรณีที่เสียใช้เวลำค่อนข้ำงนำน ส่งผลต่อ
กำรให้บริกำร ดังนั้น สหกรณ์จึงควรทำหน้ำที่ในกำรประสำนกับผู้ประกอบกำรเอกชนในสหกรณ์เครือข่ำย
กำรให้บริกำรเพื่อช่วยให้เกษตรกรสำมำรถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลำ
ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมสหกรณ์กำรเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่
สหกรณ์ กำรเกษตรเชีย รใหญ่ จ ำกัด จังหวัด นครศรีธ รรมรำช และสหกรณ์ กำรเกษตรบ้ำนลำด จำกัด
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 เมษำยน 2561 โดยสัมภำษณ์ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์
ที่ใช้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว จำนวน 13 รำย สรุปผลได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์
(1.1) จำนวนสมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 2 แห่ง มีสมำชิก 11,054 รำย หรือ
เฉลี่ ยแหล่งละ 5,527 รำย เป็ นเกษตรกรผู้ปลู กข้ำวทั้งหมด 6,600 รำย พื้ นที่ปลู กข้ำวรวม 92,000 ไร่
โดยเป็ นเกษตรกรสมำชิกผู้ปลูกข้ำวที่เข้ำร่วมโครงกำร 1,000 รำย คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของเกษตรกร
สมำชิกผู้ปลูกข้ำวทั้งหมด
(1.2) กำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว เดิมก่อนเข้ำร่วมโครงกำร มีเพียงสหกรณ์กำรเกษตร
เชียรใหญ่ จำกัด ที่มีกำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว 6 คัน และรถเทเลอร์ 2 คัน
(2) หลังเข้ำร่วมโครงกำร
(2.1) ด้ำนสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร
(2.1.1) กำรรับกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง
ได้รับกำรสนับสนุนรถเกี่ยวนวดข้ำว และรถเทเลอร์ แห่งละ 2 คัน และ 1 คัน ตำมลำดับ คิดเป็นมูลค่ำรวม
14,686,000 บำท โดยภำครัฐสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 90.00 และสหกรณ์จ่ำยสมทบเพิ่มอีกร้อยละ 10.00
ของมูลค่ำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร
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(2.1.2) กำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 สำมำรถให้บริกำร
ทั้งสมำชิกของสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,319 รำย เป็นสมำชิกสหกรณ์ร้อยละ 82.56
และเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 17.44 คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวรวม 14,408.5 ไร่ หรือเฉลี่ย 10.92 รำยต่อไร่
โดยคิดอัตรำค่ำบริ กำรเฉลี่ย 410 บำทต่อไร่ ถูกกว่ำภำคเอกชน 80 บำทต่อไร่ โดยสหกรณ์ มีรำยได้
จำกกำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำวหลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้วเฉลี่ยแห่งละ 1.187 ล้ำนบำท
(2.2) ด้ำนเกษตรกรสมำชิก
(2.2.1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรสมำชิก ร้อยละ 100.00
ทรำบข้อมูลโครงกำรจำกเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กำรเกษตรในพื้นที่
(2.2.2) แหล่ งกำรใช้บ ริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำว ในปี 2558 ก่อนมีโครงกำร
เกษตรกรสมำชิกร้อยละ 61.54 ใช้บริกำรจำกสหกรณ์ และร้อยละ 46.15 ใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชน
หลังมีโครงกำรปี 2559 และปี 2560 สัดส่วนกำรใช้บริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำกัน คือ ร้อยละ 100.00
มีก ำรใช้บ ริก ำรจำกสหกรณ์ม ำกขึ้น ทั ้ง นี ้ในเกษตรกรสมำชิก ที ่ใช้บ ริก ำรจำกสหกรณ์ ให้เหตุผ ลว่ำ
อั ต รำกำรให้ บ ริ ก ำรของสหกรณ์ ถู ก กว่ ำ เอกชน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 สหกรณ์ มี ค วำมน่ ำเชื่ อ ถื อ
ในกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 69.23 และเห็นว่ำขั้นตอนกำรให้บริกำรสะดวก คิดเป็นร้อยละ 23.08
(2.2.3) กำรลดต้นทุนค่ำเก็บเกี่ยวข้ำว จำกกำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำร
ระหว่ำงสหกรณ์กับผู้ ประกอบกำรเอกชน พบว่ำ สหกรณ์ เก็บค่ำบริกำรในอัตรำเฉลี่ ย 410 บำทต่อไร่
ถูก กว่ำผู้ ป ระกอบกำรเอกชนที่ จั ด เก็บ ในอั ต รำ 490 บำทต่ อไร่ เป็ น ผลให้ เกษตรกรสมำชิ ก สำมำรถ
ลดต้นทุนในส่วนค่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวได้ไร่ละ 80 บำท
(3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ
(3.1) เนื่ องจำกในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิ ต เกษตรกรสมำชิกมีควำมต้องกำรใช้บริกำร
รถเกี่ยวนวดข้ำวของสหกรณ์ เป็นจำนวนมำก ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ครบถ้วน เกษตรกร
สมำชิกบำงส่วนจึงไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรเอกชนในพื้นที่ที่มีควำมพร้อมมำกกว่ำแทน ดังนั้น สหกรณ์
ที่ให้ บ ริ กำรควรมีกำรจั ดท ำแผนกำรให้ บริกำร และพื้นที่ที่ จะให้ บริกำรให้ ชัดเจนเพื่อควำมสะดวกในกำร
บริหำรจัดกำร และสมำชิกสหกรณ์ไม่ต้องเสียเวลำคอยนำน
(3.2) กำรให้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำวของสหกรณ์ใช้วิธีบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบจองคิว
ส่งผลให้เกษตรกรสมำชิกบำงรำยจองคิวไม่ทันในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น สหกรณ์ควรมีกำรกำหนด
ระยะเวลำที่ ชั ด เจนในกำรเปิ ด รั บ จองคิ ว และมี ก ำรแจ้ ง ให้ ท รำบล่ ว งหน้ ำ เพื่ อ ให้ เกษตรกรสมำชิ ก
มีกำรวำงแผนในกำรใช้บริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำวของสหกรณ์
2.4.7 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561
กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำและที่ดิน
ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรที่ดี
ประกอบด้วย คูส่งน้ำ คูระบำยน้ำ ทำงลำเลียงปัจจัยกำรผลิต - ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด)
และเพื่อยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเป้ำหมำยงำนจัดรูปที่ดิน จำนวน 6 โครงกำร
(ก่อสร้ำงใหม่ 3 โครงกำร และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 3 โครงกำร) งำนจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 68 โครงกำร
(ก่อสร้ำงใหม่ 57 โครงกำร และปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 11 โครงกำร) ระยะเวลำโครงกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน
1) งานจัดรูปที่ดิน (ก่อสร้างใหม่)
1.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพื้ น ที่ เพื่ อ วำงโครงกำรส ำรวจ ด ำเนิ น กำรออกแบบ
วำงโครงกำรและกำหนดแผนกำรดำเนินกำร จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดทำบันทึก
ยินยอม สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ โดยกำรก่อสร้ำงทั้ง 3 โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 67.96
ของกระบวนงำน
1.2) จัดสรรงบประมำณ 45.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 23.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
50.33 ของงบประมำณที่จัดสรร
2) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน
2.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพื้ นที่ เพื่ อวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด
แผนกำรด ำเนิ นกำร ส ำรวจข้ อมู ลเพื่ อใช้ ในกำรออกแบบ และด ำเนิ นกำรออกแบบ โดยกำรก่ อ สร้ ำ งทั้ ง
3 โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 98.00 ของกระบวนงำน
2.2) จัดสรรงบประมำณ 19.46 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 19.06 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
97.94 ของงบประมำณที่จัดสรร
3) งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่)
3.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพื้ น ที่ เพื่ อ วำงโครงกำรส ำรวจ ด ำเนิ น กำรออกแบบ
วำงโครงกำรและกำหนดแผนกำรดำเนิ นกำร จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดทำบันทึ ก
ยินยอม สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ โดยกำรก่อสร้ำงทั้ง 57 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 78.87
ของกระบวนงำน
3.2) จัดสรรงบประมำณ 762.76 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 521.20 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 68.33 ของงบประมำณที่จัดสรร
4) งานปรับปรุงจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม
4.1) สำรวจควำมเหมำะสมของพื้นที่เพื่อวำงโครงกำรสำรวจ ดำเนินกำรออกแบบวำงโครงกำร
และกำหนดแผนกำรดำเนินกำร และสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ โดยกำรก่อสร้ำงทั้ง 11 แห่ ง
มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 63.33 ของกระบวนงำน
4.2) จัดสรรงบประมำณ 162.92 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 117.17 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 71.92 ของงบประมำณที่จัดสรร
ผลการติดตาม
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ปีงบประมำณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดระยอง และประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่บำงส่วน
ยังขำดควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนจัดระบบน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรโดยเกษตรกรทีต่ ้องสูญเสียพื้นที่บำงส่วน
ในกำรจั ดทำระบบน้ ำ เปลี่ ย นใจไม่ยิ น ยอมให้ ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทำให้ เกิดกำรล่ ำช้ำกว่ำแผน ดังนั้ น
หน่วยงำนดำเนินกำรในพื้นที่ควรชี้แจงให้เกษตรกร/ผู้นำในชุมชนเข้ำใจกำรดำเนินกำรให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้
เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์และให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินโครงกำร (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ปีงบประมำณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดหนองคำย และขอนแก่น พบว่ำ กำรก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
เนื่องจำกอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้กำรก่อสร้ำงต้องหยุดดำเนินกำรเป็นบำงช่วง และจำกกำรสอบถำมเกษตรกร
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ที่เข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือกั บเจ้ำหน้ำที่เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกเห็นถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว
2.4.8 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) ก่อสร้ำงแหล่ งน้ ำในไร่น ำนอกเขตชลประทำน ขนำด 1,260 ลบ.ม. ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
41,297 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของเป้ำหมำย 45,000 บ่อ
2) จัดสรรงบประมำณ 804.60 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 718.30 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
89.27 ของงบประมำณทีจ่ ัดสรร
ผลการติดตาม
จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยและเชียงใหม่
ระหว่ำงวันที่ 5 - 9 กุมภำพันธ์ 2561 และในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์และมหำสำรคำม ระหว่ำงวันที่ 4 - 9
มีนำคม 2561 มีประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)
1) เกษตรกรที่ลงชื่ อต้ องกำรสระน้ำ เมื่อถึงเวลำขุดกลั บเปลี่ ยนใจไม่ อยำกขุ ด เพรำะต้ องกำร
เอำพื้ นที่ ไปใช้ ประโยชน์ อย่ ำงอื่ นที่ ได้ รำยได้ ท ำให้ เจ้ ำหน้ ำที่ สถำนี พั ฒ นำที่ ดิ นต้ องหำเกษตรกรรำยใหม่
มำทดแทนเกษตรกรที่ยกเลิก ทำให้ล่ำช้ำ
2) กำรก่อสร้ำงแหล่งน้ำในไร่นำควรเสร็จก่อนฤดูเพำะปลูก และเพิ่มควำมกว้ำง และควำมลึก
ของสระน้ำให้มำกกว่ำนี้
3) เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องกำรปัจจัยกำรผลิต เช่น ถังหมัก สำรเร่ง พด. ต้นไม้ หญ้ำแฝก และ
พันธุ์ปลูก และต้องกำรให้มีโครงกำรแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำนอย่ำงต่อเนื่อง
*********************************

ภาคผนวก

โครงการสาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดนิ ทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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 2560 - 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 276,055,255 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
30 มิ.ย. 61)
20
1,800
20
1,800
81
20
82
1,689,200

3,016
20
3,016
65
17
20
342,143

167.56
100.00
167.56
80.25
85.00
24.39
20.25

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
30 มิ.ย. 61)

แห่ง
ราย
แห่ง
แห่ง
บาท

4
3,000
15
15
9,192,000

2,341
12
18
5,602,942

78.03
80.00
120.00
60.95

แห่ง
ราย
บาท

10
6,000
8,037,420

10
1,436
4,015,735

23.93
49.96

แห่ง
ไร่
ต้น
ราย
บาท

2
13
1,300
50
249,000

11
500
34
161,980

80.77
38.46
68.00
65.05

แห่ง
ราย
บาท

5
445
2,582,490

138
1,891,700

31.01
73.25

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ในระหว่างการคัดกรองเกษตรกร

- เนือ่ งจากพืน้ ที่ คทช.กาญจนบุรี มีการปรับ
แผนการด
แผนการดาเนิ
าเนินงานให้
นงานให้สอดคล้
สอดคล้องกั
องกับบความ
ความ
ต้องการในพืน้ ที่ ทาให้เกิดความล่าช้า
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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
30 มิ.ย. 61)

แห่ง /ร้อยละ
แห่ง /ร้อยละ
แห่ง /ร้อยละ
บาท

1/100
1/100
1/100
222,030,000

1/6
1/39
67,970,764

6
39
30.61

แห่ง
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-

-

ตัน
ไร่
ตัน
ไร่
ตัน
ลิตร
ราย
ราย
บาท

118.24
18,055
3,010
6,020
1,055
45,400
2,364
377
13,949,545

118
17,930
2,965
5,970
1,050
45,200
2,364
377
13,490,675

99.80
99.31
98.50
99.17
99.53
99.56
100.00
100.00
96.71

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ร้อยละของงานทีป่ ฎิบตั ิได้ในแต่ละแห่ง
- ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี ยังไม่ส่งมอบพืน้ ที่
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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
30 มิ.ย. 61)

แห่ง

27

-

-

ไร่
ราย

20,619
2,013

14,271
1,300

69.21
64.58

แปลง
แปลง

5
3

5
-

100.00
-

แห่ง
แห่ง
ราย
ราย
แห่ง
บาท

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

4
3
3,874,700

40.00
15.00
35.46

แห่ง
ราย

49
12,910

7,033

54.48

บาท

23,239,000

16,045,914

69.05

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- มีอุปสรรคด้านอายุ สุขภาพ และการศึกษา
ของผู้เข้าอบรมในเรื่องความรู้ความเข้าใจ
ในการทาบัญชี
- 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
30 มิ.ย. 61)

แห่ง
ราย

32
8,000

3,883

48.54

ราย
บาท

8,000
7,400,000

3,883
3,736,800

48.54
50.50

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- พบปัญหา เกษตรกรบางรายขอลาออกจาก
โครงการ
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2. โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งปศุสตั ว์และทานาหญ้า
1) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งกระบือ
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
กรมปศุสัตว์
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
5,000 ราย (500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทัง้ สิ้น 25,000 ตัว
6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)
ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณของโครงการ
จานวน 1,844,500,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 1,500,000,000 บาท/งบดาเนินงาน 344,500,000 บาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ

แผนปฏิบตั ิงาน
1. การปรับเปลีย่ นพื้นทีป่ ลูกข้าว
1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ
1.2 พืน้ ทีป่ รับเปลี่ยนการผลิตรวม
1.3 เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. การสนับสนุนสินเชือ่
2.1 เกษตรกรทีไ่ ด้รับสินเชื่อ
2.2 ชดเชยดอกเบีย้
2.3 การชาระเงินกู้

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

จังหวัด
ไร่
กลุ่ม
ราย

55
25,000
500
5,000

24
6,580
164
1,316

43.64
26.32
32.80
26.32

กลุ่ม
บาท
บาท
บาท

500
1,500,000,000
211,500,000
141,000,000

164
377,792,098
-

32.80
25.19
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ปัจจุบนั มี 24 จังหวัดทีม่ ีการส่งเสริมการเลี้ยง
กระบือ เนือ่ งจากเกษตรกรขอลาออกจากโครงการ
- เกษตรกรลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ
1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
1.1 ไม่อยู่ในพืน้ ที่ S3,N
1.2 พืน้ ทีน่ ้อยกว่า 7 ไร่
1.3 พืน้ ทีม่ ากกว่า 25 ไร่
2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
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แผนปฏิบตั ิงาน
3. ถ่ายทอดความรู้
- เกษตรกรทีไ่ ด้รับอบรม
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

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

กลุ่ม
ราย

500
5,000

164
1,316

32.80
26.32

ตัว
ราย
ตัว
ตัว
ราย
ราย
ไร่
กลุ่ม
ครั้ง
บาท

25,000
5,000
25,000
25,000
5,000
5,000
25,000
500
4
1,844,500,000

6,580
1,316
1,602
1,602
8,010
164
2
411,534,798

26.32
26.32
32.04
32.04
32.04
32.80
50.00
22.31

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
4. โครงการฯ เป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
ทีจ่ ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ
กลุ่มนิติบคุ คล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก
ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติ
บุคคล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้าประกันกลุ่ม ส่งผล
ให้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน
ท้าให้เกษตรกรไม่อยากรับผิดชอบบางกรณี
เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพิจารณาทาให้
รวมกลุ่มไม่ได้ เนือ่ งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผลให้
เกษตรกรทีเ่ หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
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2. โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งปศุสตั ว์และทานาหญ้า
2) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อ
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
กรมปศุสัตว์
เพือ่ ลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนือ้ ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่ วางโครงสร้างการพัฒนาผลิตโคเนือ้ ทัง้ ระบบ
แบบครบวงจร
ดาเนินการในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ สิ้นจานวน 120,000 ไร่
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24,000 ราย (2,400 กลุ่ม) เลี้ยงโคเนือ้ รวมทัง้ สิ้น 120,000 ตัว
6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)
ระยะเวลาของโครงการ
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
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

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

2.2 ชดเชยดอกเบีย้
2.3 การชาระเงินกู้

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

จังหวัด
ไร่
กลุ่ม
ราย

55
120,000
2,400
24,000

37
48,490
1,210
9,698

67.27
40.41
50.42
40.41

กลุ่ม
บาท

2,400
9,000,000,000

1,210
2,396,954,775

50.42
26.63

บาท
บาท

1,269,000,000
846,000,000

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ปัจจุบนั มี 37 จังหวัดทีม่ ีการส่งเสริมการเลี้ยง
การเลี้ยงโคเนือ้ (เกษตรกรลาออกจากโครงการ)
- เกษตรกรขอลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ
1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
1.1 ไม่อยู่ในพืน้ ที่ S3,N
1.2 พืน้ ทีน่ ้อยกว่า 7 ไร่
1.3 พืน้ ทีม่ ากกว่า 25 ไร่
2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิงาน
3. ถ่ายทอดความรู้
- เกษตรกรทีไ่ ด้รับการอบรม

4. การส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อแก่เกษตรกร
4.1 การจัดหาแม่พนั ธุ์โคเนือ้
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

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

กลุ่ม
ราย

2,400
24,000

1,210
9,698

50.42
40.41

ตัว
ราย
ตัว
ตัว
ราย
ราย
ไร่
กลุ่ม
ครั้ง
บาท

120,000
24,000
120,000
120,000
24,000
24,000
120,000
2,400
4
10,907,400,000

48,490
9,698
48,490
25
11,744
11,744
58,720
1,210
2
2,648,542,975

40.41
40.41
40.41
0.02
48.93
48.93
48.93
50.42
50.00
24.28

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
4. โครงการฯ เป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
ทีจ่ ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ
กลุ่มนิติบคุ คล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก
ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติ
บุคคล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้าประกันกลุ่ม ส่งผล
ให้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน
ท้าให้เกษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ บางกรณี
เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพิจารณาทาให้
รวมกลุ่มไม่ได้ เนือ่ งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผล
ให้เกษตรกรทีเ่ หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
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2. โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งปศุสตั ว์และทานาหญ้า
3) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งแพะ
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ

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

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

2.2 ชดเชยดอกเบีย้
2.3 การชาระเงินกู้

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

จังหวัด
ไร่
กลุ่ม
ราย

55
2,500
50
500

8
665
16
133

14.55
26.60
32.00
26.60

กลุ่ม
บาท

50
116,000,000

16
26,444,000

32.00
22.80

บาท
บาท

14,964,000
9,976,000

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ปัจจุบนั มี 8 จังหวัด ทีม่ ีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
- เกษตรกรขอลาออก
1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
1.1 ไม่อยู่ในพืน้ ที่ S3,N
1.2 พืน้ ทีน่ ้อยกว่า 7 ไร่
1.3 พืน้ ทีม่ ากกว่า 25 ไร่
2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิงาน
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
4.6 จัดทาแปลงหญ้าและระบบน้า
4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 ครั้ง)
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

กลุ่ม
ราย
ตัว
ตัว
ตัว
ราย
ราย
ตัว
ราย
ราย
กลุ่ม
ครั้ง
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
50
500
16,000
15,000
1,000
500
500
3,000
500
500
50
4
149,564,000

16
123
3,936
3,690
246
123
170
170
16
2
30,205,100

32.00
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
34.00
34.00
32.00
50.00
20.20

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
4. โครงการฯ เป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
ทีจ่ ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ
กลุ่มนิติบคุ คล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก
ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติ
บุคคล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้าประกันกลุ่ม ส่งผล
ให้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน
ท้าให้เกษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ บางกรณี
เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพิจารณาทาให้
รวมกลุ่มไม่ได้ เนือ่ งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผล
ให้เกษตรกรทีเ่ หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

74

2. โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งปศุสตั ว์และทานาหญ้า
4) โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทานาหญ้า
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
กรมปศุสัตว์
เพือ่ ลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นการค้า ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
ดาเนินการในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าว เพือ่ ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน จานวน 500 ราย
(50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่
3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562)
ระยะเวลาของโครงการ
จานวน 85,780,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 70,000,000 บาท/งบดาเนินงาน 15,780,000 บาท)
งบประมาณของโครงการ
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ

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

2.2 ชดเชยดอกเบีย้
2.3 การชาระเงินกู้

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

จังหวัด
ไร่
กลุ่ม
ราย

55
2,500
50
500

ราย
บาท

500
70,000,000

บาท
บาท

4,830,000
3,220,000

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- เกษตรกรขอลาออก
1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
1.1 ไม่อยู่ในพืน้ ที่ S3,N
1.2 พืน้ ทีน่ ้อยกว่า 7 ไร่
1.3 พืน้ ทีม่ ากกว่า 25 ไร่
2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
4. โครงการฯ เป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
ทีจ่ ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
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แผนปฏิบตั ิงาน
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

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

กลุ่ม
ราย

50
500

ราย
ไร่
ชุด
ราย
ราย
ไร่
กลุ่ม
ครั้ง
บาท

50
2,500
500
500
500
2,500
50
4
85,780,000

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ
กลุ่มนิติบคุ คล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก
ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติ
บุคคล สหกรณ์ ) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้าประกันกลุ่ม ส่งผล
ให้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน
ท้าให้เกษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ บางกรณี
เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพิจารณาทาให้
รวมกลุ่มไม่ได้ เนือ่ งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผล
ให้เกษตรกรทีเ่ หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

76

3. นโยบายยางธรรมชาติ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ใช้เพือ่ รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจาหน่ายยางออกสู่ตลาด และเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพือ่ รวบรวมรับซื้อ และรอจาหน่ายยางพารา
เมือ่ เห็นว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ
1. ดาเนินการรับซื้อยาง ใช้ระยะเวลา 18 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2559)
2. ขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2563
งบประมาณโครงการปี 2561
ในปี 2560 - 2561 ช่วงทีข่ ยายระยะเวลาให้ใช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
ปริมาณยางคงเหลือ ( ณวันที่ 25 มีนาคม 2561)
ทีต่ ้องระบายออกของโครงการ

หน่วย
ตัน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
53,098
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

หมายเหตุ : รอระบายปริมาณยางคงเหลือตามคาสั่ง ดังนี้
- มติครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยายเวลาชาระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพือ่ รักษาเสถียรภาพราคายาง เพือ่ กยท. สามารถระบายยางในสต็อกได้หมด
และปิดบัญชีโครงการ รวมทัง้ สามารถชาระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจานวน
- คาสั่ง กษ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพยางในโครงการพัฒนาศักยภาพ สถาบันเกษตรกรเพือ่ รักษาเสถียรภาพ
ราคายาง และ โครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
- คณะทางานฯ ได้ดาเนินการตรวจนับจานวน ปริมาณ และตรวจสอบ คุณภาพยาง เมือ่ วันที่ 23 - 23 ม.ค.61
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3. นโยบายยางธรรมชาติ
2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรเพือ่ รวบรวมรับซื้อและจาหน่ายยางพารา
สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทกุ ประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนทีม่ ีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพือ่ กู้เงินจากธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตกรกรชาวสวนยางในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (หนึง่ หมืน่ ล้านบาท)
ระยะเวลาของโครงการ
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

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

1. สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร/กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
1.1 จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แห่ง
510
384
75.29
ทีข่ อยื่นกู้
ล้านบาท
5,055.45
129.53
6,548.37
1.๒ จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แห่ง
384
371
96.61
ทีไ่ ด้รับอนุมัติ
ล้านบาท
6,665.37
8,503.67
127.58
8,503.67
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
ล้านบาท
10,000
85.04
หมายเหตุ : กยท. ใช้ข้อมูลรายงานผลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการฯ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ทีไ่ ด้รับผลกระทบในช่วงปีทผี่ ่านมาจากราคายางลดต่าลง และในบางพืน้ ทีไ่ ด้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ เริ่มดาเนินการตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 - 31 มิ.ย. 63
- กยท. ได้ค่าบริหารจัดการโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ปี 2561 จานวน6.599 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.3239 ล้านบาท

78

3. นโยบายยางธรรมชาติ
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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
30 มิ.ย. 61)
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
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ชาวสวนยางสิ้นสุดแล้ว เมือ่ วันที่ 11
กันยายน 2560
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3. นโยบายยางธรรมชาติ
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กนั ชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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 2563
งบประมาณโครงการปี 2561
ในปี 2560 - 2561 ช่วงทีข่ ยายระยะเวลาให้ใช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบตั ิงาน
ปริมาณยางคงเหลือ (ณวันที่ 25 มีนาคม 2561) ทีต่ ้องระบาย
ออกจากโครงการ

หน่วย
ตัน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
51,352.48
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

หมายเหตุ : รอระบายปริมาณยางคงเหลือตามคาสั่ง ดังนี้
- มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา ชาระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพือ่ รักษา เสถียรภาพราคายาง เพือ่ กยท. สามารถ ระบายยางในสต็อกได้หมด
และปิดบัญชีโครงการ รวมทัง้ สามารถชาระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจานวน
- คาสัง กษ. ที่ 13/2561 ลงวันที่ 5 ม.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพือ่ รักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการ
มูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
- คณะทางาน ฯ ได้ดาเนินการตรวจนับชนิดจานวน ปริมาณ และตรวจสอบคุณภาพยาง เมือ่ วันที่ 23-29 ม.ค. 61
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร
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
30 มิ.ย. 61)

ราย

12,000

12,000

100.00

ราย

12,000

12,000

100.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

1.3 จัดทาแปลงเรียนรู้
1.4 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการการผลิตไม้ผล
1.5 จัดทาเอกสารวิชาการ
1.6 สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
องค์กร
1.7 ส่งเสริมการใช้ปยุ๋ อินทรีย์
1.8 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
ผลไม้ทงั้ ในและนอกฤดูกาล

แปลง
คน

1.9 การกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
1.10 การจัดสัมมนาเพือ่ ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
2.1 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตลาดรองรับ
รวมทัง้ การจัดระบบการผลิตแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ให้ผลผลิต
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี
2.2 การลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ คุณภาพผลผลิต
2.3 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนไม้ผลทีป่ ระสบความสาเร็จ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100.00
45
45
120
100.00
120

เรื่อง
ราย

3
80

80

100.00

จังหวัด
ครั้ง

34
1

-

-

เรื่อง
เรื่อง

1
1

1
1

100.00
100.00

แห่ง

92

28

30.43

จังหวัด
คน

19
325

-

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- กาหนดการประชุมเครือข่ายดาเนินธุรกิจผลไม้
สู่การส่งออกระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค. 61
จ. อุบลราชธานี
ประชุมและยกร่างมาตรฐานเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ 1 ครั้ง
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แผนปฏิบตั ิงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลาด
1. กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
- การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลไม้สดและแปรรูป

2. กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์
2.1 รณรงค์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ปอ้ งกันแก้ไขปัญหา
ผลไม้ด้อยคุณภาพ
2.2 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2.3 จัดนิทรรศการเพือ่ ส่งเสริมสร้างความเข้าใจในด้าน
การรับรองของไทยในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
(กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)
1. สารวจข้อมูลพืน้ ฐานสมาชิก ด้านการตลาดและการผลิต
ของสหกรณ์
2. จัดทาฐานข้อมูลการใช้ทดี่ ินสาหรับการปลูกไม้ผล
(ทุเรียน เงาะ มังคุด)
3. จัดทาเขตความเหมาะสมของทีด่ ิน สาหรับการปลูกไม้ผล
(ทุเรียน เงาะ มังคุด)

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

ชนิด

5

-

-

- อยู่ระหว่างขั้นตอน SCG ดาเนินการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ลาไย ลิ้นจี่ มังคุด
มะม่วง และทดลองนาผลไม้สดบรรจุถุง เพือ่ ศึกษา
ระยะเวลาการยืดอายุผลไม้แต่ละชนิด

จุด

3

3

100.00

ครั้ง

5

7

140.00

ประเทศ

4

4

100.00

- ประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้

แห่ง

92

92

100.00

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้งบดาเนินงานปกติในการ
แนะนาส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

โครงการ

1

1

100.00

ชุดข้อมูล

1

1

100.00

84

แผนปฏิบตั ิงาน
4. พัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณการรับซื้อ
รายวันจัดทาฐานข้อมูลแหล่งผลิต และการตลาดผลไม้ไทย

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (กลยุทธ์วิจัยด้านการผลิต)
๑. วิจัยและพัฒนาการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ
และการกระจายการผลิต
๑.1 ศึกษาระยะปลูกทีเ่ หมาะสมของมังคุดเสียบยอดจากกิ่งข้าง
ข้าม่ งประสิทธิภาพ
1.2 การจัดการทรงพุม่ มังคุดต้ยอดจากกิ
นใหญ่เพือ่ ่งเพิ
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

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

จังหวัด

9

4

44.44

- การดาเนินงานในไตรมาส 3 ของภาคตะวันออก
ยังไม่พบปัญหาด้านราคา จึงยังไม่ได้จัดทาฐาน
ข้อมูลใหม่
- ตามแผนทีก่ าหนดไว้ในไตรมาส 4
( จังหวัดนราธิวาส สุราษฎร์ธานี และชุมพร )

เรื่อง/ร้อยละ
เรื่อง/ร้อยละ

100
100

75
75

75.00
75.00

- บันทึกการเจิญเติบโตมังคุดเสียบยอด และต้นมังคุดแม่
- บันทึกการเจริญเติบโตของผลผลิตการจัดการทรงพุม่

พันธุ์/ร้อยละ

๑๐๐

75

75.00

เรื่อง/ร้อยละ
เรื่อง/ร้อยละ

100
100

75
75

75.00
75.00

เรื่อง/ร้อยละ

100

75

75.00

- บันทึกการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ
ผลผลิตและศัตรูพชื
- บันทึกการเจริญเติบโต ความเข้มแสง และผลผลิต
- บันทึกการออกดอก การติดผล ปริมาณและ
คุณภาพผลผลิต
- บันทึกการใช้น้า ค่าศักย์ของน้าในใบและในดิน
การออกดอก การติดผล และผลผลิต
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๒. วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทเุ รียน
2.1 สารวจ รวบรวม และศึกษาจาแนกพันธุ์ทเุ รียนทีม่ ีลักษณะ
ดีเด่น (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง )
2.2 สารวจ รวบรวม และศึกษาจาแนกพันธุ์ทเุ รียนทีม่ ี
ลักษณะดีเด่น
- คัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วที่ ๑ ชุดที่ ๑ - 4
- คัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วที่ ๒
- เปรียบเทียบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ในจังหวัดจันทบุรี
ตรัง ชุมพร ยะลา
- ศึกษาและทดสอบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ไหม่เชิงพาณิชย์
ในแหล่งผลิตทุเรียนทีส่ าคัญภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
2.4 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
30 มิ.ย. 61)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

เรื่อง/ร้อยละ

100

75

75.00

- บันทึกข้อมูลลักษณะประจาพันธุ์ของทุเรียน
ตามระบบของ IPGRI

สายพันธุ์/ร้อยละ

100

75

75.00

- บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและคุณภาพการ
ออกดอก ติดผล ปริมาณและคุณภาพการผลิต

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

75

75.00

- บันทึกลักษณะคุณภาพภายนอกและภายใน
ของผลทุเรียน คุณค่าทางโภชนาการ

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

75

75.00

- บันทึกการเจริญเติบโต ความเข้มแสงปริมาณ
คุณภาพผลผลิต และต้นทุน

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

75

75.00

- ห่อทุเรียนใส่ปยุ๋ ป้องกันกาจัดโรคแมลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง
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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)
7. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่ในภาคเหนือตอนบน
7.๑ ศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกลิ้นจี่ในแหล่งผลิตใหม่
(1 พันธุ์)

หน่วย
เรื่อง/ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
๑๐๐
75
75.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- ให้ปยุ๋ ในระบบน้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง บันทึก
การเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต
- บันทึกปริมาณของเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า
ความรุนแรงของโรค
- คาดว่าจะปลูกทุเรียนที่ จ ศรีสะเกษ และยะลา
เดือน กรกฎาคม 2561

เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐

75

75.00

แปลง/ร้อยละ

100

75

75.00

- เสียบยอด/ติดตามเงาะลูกผสม กับต้นเงาะ
พันธุ์สีชมพูทใี่ ห้ผลผลิตแล้ว

พันธุ์/ร้อยละ

100

75

75.00

เรื่อง/ ร้อยละ

๑๐๐

75

75.00

พันธุ์/ร้อยละ

100

75

75.00

- บันทึกการเจริญเติบโตของมะม่วง ปริมาณ
และคุณภาพผลผลิต
- สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะม่วงพันธุ์ไทย
และพันธุ์ต่างประเทศ
- สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะม่วงอกร่องทอง

แปลง/เรื่อง/
ร้อยละ

100

75

75.00

- บันทึกลักษณะประจาพันธุ์ การเจริญเติบโต
ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

พันธุ์/ร้อยละ

100

75

75.00

- บันทึกการเจริญเติบโต ปริมาณ และ
คุณภาพผลผลิต
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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
๑๐. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในลาไยส่งออก
10.1 ทดสอบความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทเี่ หมาะสม
ในการรมลาไยร่วมกับการใช้แผ่นระเหยโซเดียม
เมตาไบซัลไฟต์

หน่วย
เรื่อง/ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
๑๐๐
75
75.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- บันทึกการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

เรื่อง/ร้อยละ

100

50

50.00

- บันทึกการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

แปลง/เรื่อง/
ร้อยละ

100

75

75.00

- บันทึกลักษณะประจาพันธุ์ การเจริญเติบโต
ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

เรื่อง/ร้อยละ
เรื่อง/ร้อยละ

๑๐๐
๑๐๐

75
75

75.00
75.00

เรื่อง/ร้อยละ

100

100

100.00

- ได้วิธีการรมควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทคี่ วามเข้มข้น
1-3-1.5% แผ่นระเหยทีจ่ าหน่ายยี่หอ้ Uvasys@+
LLDPE เจาะรูสาหรับใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบ
ในการทดลองที่ 4
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10.2 การหาวิธีการทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์

10.3 การวิเคราะห์สารตกค้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว
ทดแทนการไทเทรต
10.4 ทดสอบการส่งออกลาไยทีใ่ ช้วิธีทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์
งบประมาณทีเ่ บิกจ่ายทัง้ หมด

หน่วย
เรื่อง/ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100
100
100.00

เรื่อง/ร้อยละ

100

75

75.00

บาท

25,173,138

10,027,644

39.83

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- ใช้เทคนิคการแช่กรดเกลือ (HCI) เข้มข้น 5%+
สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ (SMS) เข้มข้น 1%
สาหรับใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบในการ
ทดสอบที่ 4 วิธีการรมผลด้วยก๊าซโอโซนนาน
- 1 h+รม SO 2 ช่วยฟอกสีผิวและลดการตกค้าง
ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลได้ดี สาหรับใช้ใน
การทดสอบเปรียบเทียบในการทดลองที่ 4
- ดาเนินการวิธีการทดลองบันทึกการเปลียนแปลง
ทางกายภาพของผลลาไยและการยอมรับ
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5. ยุทธศาสตร์สบั ปะรด ระยะที่ 1 ปี 2560 - 2569 (ด้านการผลิต)
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
และสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต
2. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และรักษาความเป็นผู้นาการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลก
3. รักษาเสถียรภาพราคา และคุณภาพมาตรฐานสินค้าสับปะรด
4. สร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปสับปะรด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1. ในปี 2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภาพโรงงาน จานวน 2.20 ล้านตัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด
2. ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์ในประเทศ
3. มูลค่าการส่งออกและผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึ้น
4. ผลผลิตต่อไร่เพิม่ ขึ้น ในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมสาหรับการปลูกสับปะรด
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ปี 2560 - 2564
งบประมาณปี 2561
จานวน 320,695,125 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสับปะรดโรงงานและสับปะรด
บริโภคสดในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมตามแผนทีเ่ กษตรเพือ่ การบริหารเชิงรุก
1. กาหนดเขตพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมตามแผนทีเ่ กษตร เพือ่
การบริหารเชิงรุก (Agri - Map)
2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าในไร่นาเพือ่ การผลิตสับปะรด

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
พด./สศก.

จังหวัด
ไร่
จังหวัด

13
806
13

1
755
-

7.69
93.67
-

- เข้าแผนในปี 2562
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3. แนวทางส่งเสริมการปลูกสับปะรดโรงงาน (S1,S2,S3)
ในรัศมีรอบโรงงาน 100 กิโลเมตร (ระดับตาบล)
4. แนวทางจัดการพืน้ ทีอ่ ื่น ทีอ่ ยู่นอกเขตส่งเสริมการปลูก
สับปะรด
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีการผลิตสับปะรดตามหลักเกษตรดี
ทีเ่ หมาะสม (GAP) แก่เกษตรกร ในลักษณะระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทัง้ การเขตกรรมให้แก่เกษตรกร
เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ คุณภาพผลผลิต ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
1.1 ส่งเสริมการปลูกพืชปุย๋ สดปรับปรุงบารุงดิน

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100
100
100
100

100

100

พด./กสก.

ไร่

3,475

3,225

92.81

1.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พชื ปุย๋ สด

ตัน

28

27.8

99.29

1.3 ผลิตน้าหมักชีวภาพ

ลิตร

16,220

14,460

89.15

ราย
ราย

100
2,300

100
2,300

100.00
100.00

2. การจัดการผลผลิต
2.1 อบรมเจ้าหน้าที่ เพือ่ เป็นวิทยากรในการผลิตสับปะรด
2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรด
GAP และศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

91

แผนปฏิบตั ิงาน
2.3 จัดทาแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP
2.4 จัดทาแปลงทดสอบการปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2
2.5 จัดทาโปสเตอร์รณรงค์ปอ้ งกันสารไนเตรทตกค้างและ
โรคเหีย่ ว
2.6 จัดทาชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องสับปะรด
2.7 ประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรด
แนวทางที่ 3 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าในไร่นาเพือ่ การผลิต
สับปะรดคุณภาพ สามารถกระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดในปริมาณ
และช่วงเวลาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด
1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าในไร่นาเพือ่ การผลิตสับปะรด
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า จ.ราชบุรี
- ฝายบ้านพุยางพร้อมระบบส่งน้า จ. ราชบุรี
- ฝายทดน้าบ้านเกาะยายฉิม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ฝายบ้านวังสาหร่าย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ฝายบ้านปรุมปราม ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ฝายบ้านคลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
- ฝายบ้านเกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
- ฝายบ้านเนินพัฒนา 2 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
- ระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าสะโง๊ะเหนือ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

หน่วย
ไร่
ไร่
แผ่น
ชุด
ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
15
100.00
15
4
100.00
4
8,500
100.00
8,500
10
5

10
1

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

100.00
20.00
ชป.

จังหวัด
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

7
145
1,354
5,968
23,553
27,024
1,356
2,321
41
296

6
22
501
2,867
4,746
6,156
1,031
1,685
27
296

85.71
15.17
37.00
48.04
20.15
22.78
76.03
72.60
65.85
100.00

- เป้าหมาย 7 จังหวัด ทัง้ นีม้ ีจังหวัดทีไ่ ม่มี
การดาเนินงาน คือจังหวัดจันทบุรี
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แผนปฏิบตั ิงาน
แนวทางที่ 7 สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรทีป่ ลูก
สับปะรดโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูก
สับปะรดและส่งเสริมให้กลุ่มนาเงินทุนหมุนเวียนไปดาเนินการที่
เกี่ยวกับสับปะรด
- การส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานของสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรทีเ่ กี่ยวกับการผลิตและการรวบรวมสับปะรด
แนวทางที่ 8 วิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ์สับปะรด
ทีท่ นทานต่อโรคแมลง และให้ผลผลิตทีม่ ีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรดและตลาดบริโภคสด
1. โครงการวิจัยการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
การผลิตสับปะรด
1.1 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่
ไม่น้อยกว่า 10 สายต้น
1.2 องค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อสับปะรดในเชิงการค้า
ส่งต่อเอกชน หน่วยงานราชการไปปรับใช้ต่อ
1.3 ข้อมูลอัตราการใช้น้าทีเ่ หมาะสมในการพ่นสารป้องกัน
กาจัดเพลี้ยแป้งในสับปะรด รวมทัง้ การปรับใช้กับศัตรู
สับปะรดชนิดอื่นและนาเผยแพร่ต่อไป
1.4 ข้อมูลการจัดการปุย๋ ทีเ่ หมาะสมกับสับปะรดโรงงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
กสส.

แห่ง
จังหวัด

20
5

20
6

100.00
120.00

- เป้าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ ลาปาง ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ระยองและอุตรดิตถ์ ทัง้ นีม้ ี
จังหวัดทีด่ าเนินการเพิม่ คือ จังหวัดเชียงราย
กวก.

จานวนพันธุ์

10

9

90.00

เรื่อง
ร้อยละ
เรื่อง

1
100
1

75
1

75.00
100.00

- ได้ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ 9
สายต้น
- การทดลองแล้วเสร็จ ธ.ค. 2560

เรื่อง
ร้อยละ

1
100

75

75.00

- ได้ข้อมูลน้าหนักใบสด น้าหนักใบแห้ง
ความยาวใบ และความกว้าง และปริมาณ
ธาตุหลังปลูก
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ
คุณภาพในโซ่อุปทานสับปะรดผลสดเพือ่ การส่งออก
- เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 จากการเพาะเลี้ยง
เนือ้ เยื่อเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตส่งออก
3. โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสด
พันธุ์ MD2 เพือ่ ขยายผลสู่เกษตรกร
3.1 เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 และนาไป
เผยแพร่สู่เกษตรกร
3.2 การผลิตต้นแม่พนั ธุ์สับปะรดปลอดโรค

แนวทางที่ 11 ส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐาน
เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ส่งเสริม
การปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในการขยายตลาดส่งออก
- การพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้และเชื่อมโยงการผลิต
การตลาดสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

เรื่อง
ร้อยละ

1
100

-

-

- ต้นสับปะรด ค่อนข้างอ่อนแอจากโรคเน่า
ทาให้ต้องปลูกซ่อมหลายครั้ง ดังนัน้ จะต้องมี
การจัดการแปลงให้ระบายน้าได้ดี และพ่นสาร
เคมี

เรื่อง
ศูนย์

1
5

1
5

100.00
100.00

- ดาเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูล
แล้ว จานวน 5 ศูนย์วิจัยฯ

ต้น

50,000

58

0.12

- จานวนตัวอย่างทีป่ ลอดเชื้อไวรัสโรคเหีย่ ว
มีน้อย ทาให้การขยายและเพิม่ จานวนต้น
สับปะรดได้ปริมาณน้อย
มกอช.

- โรงรวบรวมผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้
เพิม่ ประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร
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1. ประชุมการวางแผนดาเนินการ
2. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม
3. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานในสถานทีผ่ ลิต
4. ตรวจติดตามผลการดาเนินงานและให้คาปรึกษา
5. ประสานและสนับสนุนให้ขอการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยรับรอง
รวมงบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
ครั้ง
กลุ่ม
ราย
ครั้ง
หน่วย
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100.00
1
1
100.00
1
1
30
3
3
320,695,125

106,368,754

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

33.17
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6. ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. สร้างแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพือ่ ความปลอดภัยและความมัน่ คงทางด้านอาหารในประเทศอย่างยั่งยืน 2. เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถั่วเหลือง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ 3. เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
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
จานวน 129,023,476 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. จัดระบบการผลิตทีเ่ หมาะสม
๑.๑ จัดระบบชลประทานสนับสนุนพืน้ ทีป่ ลูกถั่วเหลือง
1) ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายน้างาว (ระยะที่ 2) จังหวัดลาปาง
2) ระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยเด่นยาว จังหวัดลาปาง
3) ระบบส่งน้าฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้าแม่กึ๊ดระยะ 2 จังหวัดลาปาง
4) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านหนองหมืน่
จังหวัดหนองคาย
5) ซ่อมแซมทางระบายน้าลาดสวาย จังหวัดนนทบุรี

หน่วย

จังหวัด
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ครัวเรือน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
3
6,920
750
500
90
500
100
1,090
400
330
90

3
5,674

100.00
82.00

375

75.00

500

100.00

709

65.00

330
-

100.00
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ดาเนินงานต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปีงบประมาณ
- อนุมัติรับราคาเมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
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2. วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต
2.1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลือง
1) รวบรวมและศึกษาเชื้อพันธุกรรมถั่วเหลืองและถั่วเหลือง
ฝักสด
2) ผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ผลผลิตสูงและต้านทานโรค
นาเข้าเปรียบเทียบพันธุ์
2.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง
- ศึกษาด้านเขตกรรม ได้แก่ ระยะปลูก ช่วงปลูก วิธีปลูก
การจัดการธาตุอาหาร การกาจัดวัชพืช การป้องกันกาจัด
แมลงศัตรูทเี่ หมาะสมเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุน
2.3 ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ถั่วเหลืองเฉพาะพืน้ ที่
- การเพิม่ ผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดด้านพันธุ์
และเขตกรรมทีเ่ หมาะสมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเลย ขอนแก่น
หนองบัวลาภู และอุดรธานี

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

เรื่อง
ร้อยละ

4
100

4
75

100.00
75.00

- เริ่มดาเนินการปี 2559 - 2564

เรื่อง
ร้อยละ

9
100

9
75

100.00
75.00

- เริ่มดาเนินการปี 2559 - 2563

จังหวัด

4

4

100.00

- เริ่มดาเนินการปี 2559 - 2563

ไร่

20

20

100.00

แปลง

10

10

100.00

ราย
ร้อยละ

10
100

10
75

100.00
75.00
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2.4 ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
- ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองของ
กรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร
พืน้ ทีจ่ ังหวัดละ 20 ไร่ 10 ราย ๆ ละ 2 ไร่

3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ
3.1 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด
3.2 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก
3.3 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย
3.4 ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จาหน่าย

หน่วย
จังหวัด

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
9
9
100.00

ไร่

180

180

100.00

แปลง
ราย
ร้อยละ

90
90
100

90
90
70

100.00
100.00
70.00

ตัน
ตัน
ไร่
ตัน
ไร่
ตัน
ไร่

9
85.1
700
377
3,020
1,630
5,626

2.8
62.7
552.5
131
1,048
901.63
5,092

31.11
73.68
78.93
34.75
34.70
55.31
90.51

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- เริ่มดาเนินการปี 2559 - 2564

- ปี 2563 สิ้นสุดการทดสอบและพัฒนาใน
พืน้ ทีจ่ ังหวัดขอนแก่น และเลย พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
20 แปลง จานวน 40 ไร่
- ปี 2564 สิ้นสุดการทดสอบและพัฒนา
- กองทุนพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 2.1 ตัน
- เป้าหมายของ วก. 85.1 ตัน 700 ไร่

- กรมวิชาการเกษตร 23.2 ตัน 116 ไร่
- กรมวิชาการเกษตรได้ปรับลดเป้าหมายเหลือ
650 ไร่
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 878.43 ตัน 4,976 ไร่

98

แผนปฏิบตั ิงาน
3.5 สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
3.6 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
4. การพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต
4.1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องแนวทางการส่งเสริม
การผลิตพืชตระกูลถั่วเพือ่ ความมัน่ คงทางอาหาร
2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์พชื ตระกูลถั่ว
4.2 การพัฒนาเกษตรกร
1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้
2) จัดทาแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พชื ตระกูลถั่ว ปี 2561
3) จัดทาแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พชื ตระกูลถั่ว ปี 2561
4) จัดทาแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พชื ตระกูลถั่ว
ปี 2559 - 2560
4.3 การประชาสัมพันธ์
- รณรงค์การใช้เมล็ดพันธุ์ดี
4.4 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีทผี่ ลิตได้
5. งบประมาณเบิกจ่ายรวมทัง้ หมด

หน่วย
เครือข่าย
ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
54
54
100
2,500
2,259
90.36

ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย

1
51
1
-

1
51
1
-

100
100
100
-

ราย
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

4,260
95
95
118

4,260
52
52
82

100
54.74
54.74
69.49

ศูนย์
ตัน
บาท

213
1,092
129,023,476

74
30,703,575

34.74
23.80

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ดาเนินการแล้ว วันที่ 13 - 15 ธ.ค. 60
- ดาเนินการแล้ว วันที่ 5 - 8 มี.ค. 61

- ผลผลิตออกในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61
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7. ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. เพือ่ ผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 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 27,424,273 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
1.1 กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้้า
ทีเ่ หมาะสม
1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
2.1) ปรับปรุงพืน้ ทีด่ ินกรด (โดโลไมท์)
2.2) ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ ทีด่ ินกรด (โดโลไมท์)
2.3) ผลิตปุย๋ หมักสูตรพระราชทานฯ
2.4) ผลิตน้าหมักชีวภาพ
1.2 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต
- ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครัวเรือน

29,000

29,000

100.00

ตัน
ไร่
ตัน
ลิตร

80
160
16
5,720

80
160
16
5,720

100.00
100.00
100.00
100.00

ไร่

330

330

100.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

100

แผนปฏิบตั ิงาน
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
และเป็น Smart farmer
- เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการ
ให้สถาบันเกษตรกร
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
30 มิ.ย. 61)

กลุ่ม

20

20

100.00

เรื่อง
ร้อยละ
แปลง

3
100
7

3
75
7

100.00
75.00
100.00

แปลง

1

1

100.00

บาท/ไร่
เรื่อง

1

1

100.00

กิจกรรม
เรื่อง

1
2

1
2

100.00
100.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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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
30 มิ.ย. 61)

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
ครั้ง
ราย
แปลง
เรื่อง

7,700
5
50
77
3

12,000
11
50
31
3

155.84
220.00
100.00
40.26
100.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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2.2 กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย
การระบาดของศัตรูมะพร้าว
- พัฒนารูปแบบการสารวจ การจัดเก็บข้อมูล
สถานการณ์ 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

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

แปลง

276

276

100.00

ราย

5,500

2,540

46.18

โครงการ
ร้อยละ

1
100

1
45

100.00
45.00

ครั้ง

2

1

50.00

ครั้ง

1

-

-

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายจาก 400 แปลง
เป็น 276 แปลง

103

แผนปฏิบตั ิงาน
4.2 กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมมะพร้าว
1) การแลกเปลี่ยนความร่วมมือตลอด Supply Chain
กับต่างประเทศ
- project on Promotion and Development
of Coconut Supply Chain Management
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง

1

1

100.00

บาท

27,424,273

3,590,665

13.09

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- 20 - 26 พฤษภาคม 2561
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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8. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579 (ด้านการผลิต)
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาทีด่ ิน สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์
พัฒนาปาล์มน้ามัน น้ามันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพือ่ การแข่งขันในการดาเนินธุรกิจในอาเซียน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้าน
1. เพิม่ เปอร์เซ็นน้ามันปาล์ม 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 รายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมปลูก/เลี้ยงสัตว์ แซม ร่วมในสวนปาล์ม
ระยะเวลาของยุทธศาตร์
ตั้งแต่ปี 2560 - 2579
งบประมาณยุทธศาสตร์ ปี 2561 จานวน 378,851,426 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ามัน
1.1 สร้างเครือข่ายของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน
ผู้ตัดปาล์ม /ลานเท กับโรงงานสกัดปาล์มน้ามัน ทีจ่ ะร่วมกัน
พัฒนาเปอร์เซ็นต์น้ามัน โดยประชุม/อบรม ส่งเสริม และ
ให้ความรู้เรื่องการตัดปาล์มคุณภาพทีถ่ ูกต้อง ผ่านการสร้าง
เครือข่าย ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
ทัง้ ระบบ สู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช

หน่วย

เครือข่าย
ราย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

600

600

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

100.00

105

แผนปฏิบตั ิงาน
1.2 โครงการการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ามันตามชั้นคุณภาพ
(งบพัฒนาจังหวัด/กวก.)
1) อบรมเกษตรกร
2) อบรมผู้เก็บเกี่ยว
3) วิเคราะห์องค์ประกอบทะลายและเปอร์เซ็นต์น้ามัน
4) วิเคราะห์เกรดคุณภาพทะลายปาล์มน้ามัน
1.3 เป้าหมายเปอร์เซ็นต์น้ามันปาล์ม ปี 2560 - 2569
2. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้้ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต
2.1 วางแผนการผลิตในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ามันตามหลักการแผนที่
1) ส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ามันด้วยปาล์มพันธุ์ดี
ในพืน้ ทีเ่ หมาะสม (S1, S2) รายละไม่เกิน 10 ไร่
1.1) ชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1.2) การเพาะเลี้ยงต้นกล้าปาล์มน้ามันพันธุ์ดี
เพือ่ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกทดแทน
1.3) ค่าปัจจัยการผลิตเพือ่ ส่งเสริมการปลูกพืชแซม
เหมาะสม ในพืน้ ทีร่ ะหว่างรอปาล์มให้ผล
1.4) อบรมเกษตรกรในการปลูกทดแทน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ราย
ราย
ทะลาย
ลานเท
เปอร์เซ็น

360
60
360
30
22

360
60
360
30
17.81

100.00
100.00
100.00
100.00

จังหวัด
ต้น

8
50,000

8
50,000

100.00
100.00

ไร่
บาท
ราย

600

120

20.00

200

200

100.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ค่าเฉลี่ย ณ เดือนเมษายน 2561
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แผนปฏิบตั ิงาน
2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ สินค้าปาล์มน้ามัน
2.1) ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ ทีด่ ินกรด (โดโลไมท์)

2.2) ผลิตปุย๋ หมักสูตรพระราชทาน
2.3) ผลิตน้าหมักชีวภาพ
3) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิต
ปาล์มน้ามันผ่านศูนย์เรียนรู้ ทัง้ พืน้ ทีเ่ หมาะสมและ
ไม่เหมาะสมโดยการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการอบรม
เกษตรกรเรื่องการจัดการดิน
3.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิตปาล์มน้ามัน
ผ่านศูนย์เรียนรู้
3.2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พนื้ ทีด่ าเนินการ

แปลง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
145
145
100.00

ราย
ไร่
ตัน
ราย
ตัน
ราย
ลิตร

6,424
89,031
1,775
5,887
308
14,283
105,300

5,967
88,261
1,545
6,059
336
13,915
100,222

92.89
99.14
87.04
102.92
109.09
97.42
95.18

ราย

2,400

2,400

100.00

แปลง

4

3

75.00

หน่วย

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- พืน้ ทีด่ าเนินการ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส
ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา
สตูล และ สุราษฎร์ธานี

จังหวัดกระบี่ ชุมพร และตรัง
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แผนปฏิบตั ิงาน
4) ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิต
4.1) พันธุ์ปาล์มน้ามันทีด่ ี
(1) โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ามัน
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตน้ามัน
กิจกรรมที่ 1 วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ามัน
เพิม่ ผลผลิตน้ามัน
กิจกรรมที่ 2 วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ามัน
ทีไ่ ด้จากการผสมข้ามระหว่าง
E. guineensis x E. oleifera
เพือ่ พันธุ์สูงช้า
กิจกรรมที่ 3 วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ามันทีม่ ี
ศักยภาพเพือ่ ปลูกในพืน้ ทีเ่ หมาะสม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมที่ 4 การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่ การ
ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ามัน
กิจกรรมที่ 5 การทดสอบและประเมินศักยภาพ
พันธุ์ปาล์มน้ามันในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
-

พันธุ์
ร้อยละ
ร้อยละ

1
100
100

1
75
75

100.00
75.00
75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ดาเนินการต่อเนือ่ งตั้งแต่ปี 2560 - 2565

- ดาเนินการใน 5 ภาค รวม 10 จังหวัด
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แผนปฏิบตั ิงาน
4. 2) เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มทีเ่ หมาะสม
กับพืน้ ที่
(1) วิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ามัน
สนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ามันเพือ่
ทดแทนพลังงาน
(1.1) เมล็ดงอก
(1.2) ต้นกล้าปาล์มน้ามันอายุ 3 - 5 เดือน
(1.3) ต้นกล้าปาล์มน้ามันอายุ 8 - 12 เดือน
(2) ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ามันคุณภาพดี
- เมล็ดงอก
- ต้นกล้าปาล์มน้ามันอายุ 3 - 5 เดือน
- ต้นกล้าปาล์มน้ามันอายุ 8 - 12 เดือน
(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ามัน
กิจกรรมที่ 1 การจัดการธาตุอาหารและน้า
ในสวนปาล์มน้ามัน
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยด้านสรีระวิทยาทีม่ ีผลต่อ
ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ามัน
กิจกรรมที่ 3 วิทยาการการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ามัน
(4) วิจัยการป้องกันกาจัดโรคและแมลง
ในปาล์มน้ามัน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ร้อยละ

100

24

24.00

เมล็ด
ต้น
ต้น
ร้อยละ
เมล็ด
ต้น
ต้น

750,000
200,000
100,000
100
1,000,000
120,000
510,000

142,025
35,560
75,254
61.51
650,594
60,000
290,000

18.94
17.78
75.25
61.51
65.06
50.00
56.86

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

75
75

75.00
75.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

อยู่ระหว่างการผลิต

109

แผนปฏิบตั ิงาน
(5) วิจัยการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูก
ปาล์มน้ามันในพืน้ ทีเ่ กษตรกรในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง (ระยะที่ 2)
(6) วิจัยการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน
ด้วยการจัดการทีเ่ หมาะสมระดับชุมชนใน
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(7) วิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์ม
น้ามันพืน้ ทีป่ ลูกใหม่ระยะที่ 2 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
(8) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
(9) วิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
ประเมินปริมาณธาตุอาหารในปาล์มน้ามัน
(10) วิจัยติดตามการระบาดแมลงศัตรูมะพร้าวและ
ปาล์มน้ามันภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบเตือนภัย
(11) วิจัยความผันแปรของสภาพภูมิอากาศต่อ
การให้ผลผลิตปาล์มน้ามัน
(12) วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามันพืน้ ที่
ภาคใต้ตอนบน

หน่วย
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100
75
75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

75
75

75.00
75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
(13) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจหลักทีเ่ หมาะสมกับภูมินิเวศใน
ภาคใต้ตอนล่าง
(14) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
ทีเ่ หมาะสมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง
(15) วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟตุ พริ้นของการผลิต
พืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ามัน)
5) การบริหารจัดการ
- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โดยแนะนา ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีสหกรณ์
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่

หน่วย
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100
75
75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

ร้อยละ

100

75

75.00

จังหวัด
แปลง

8
23

8
23

100.00
100.00

6) การบริหารจัดการน้า (โครงการจัดหาแหล่งน้าส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน )
(1) นอกเขตชลประทาน

- ก่อสร้างแก้มลิงนิคมสหกรณ์ทา่ แซะพร้อมอาคาร
ประกอบ ต .ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ร้อยละ

100

75

75.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

ใช้งบดาเนินงานปกติในการ ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกร ดาเนินการใน จังหวัด กระบี่
ชุมพร นราธิวาส สุราษฎร์ธานี เชียงราย
พังงา ยะลา และอานาจเจริญ
- นอกเขตชลประทาน
- ดาเนินการแล้วเสร็จ 4 แห่ง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 แห่ง อีก 1 แห่ง สปก.ยังไม่
ส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้เข้าดาเนินการ
- ในเขตชลประทาน 4 แห่ง
- ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
(นอกเขตชลประทาน)
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100
72
72.00

- ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านเทพวังทอง ต .ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
- ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้านิคม
สหกรณ์หลังสวน ต .หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ร้อยละ
ร้อยละ

100

98

98.00

- ก่อสร้างระบบส่งน้าแก้มลิงหนองหารบอ
ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
- งานจัดระบบน้าโครงการฝายคลองนางย่อน
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
- ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
จัดหาแหล่งน้าสนับสนุนแปลง สปก. ต.ไทรทอง
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
- ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านควนสินชัย ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
(2) ในเขตชลประทาน
- ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปิเหล็ง 7
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางนรา ต .มะรือโบออก
อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ร้อยละ

100

67

67.00

ร้อยละ

100

100

100.00

ร้อยละ

100

-

-

ร้อยละ

100

73

73.00

ร้อยละ

100

100

100.00

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- สปก. ยังไม่ส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้เข้าดาเนินการ
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แผนปฏิบตั ิงาน
- ซ่อมแซมอาคารรับน้าคลองระบายน้าปิเหล็งสายที่ 5
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางนรา
ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
- ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้า
ปิเหล็งสายที่ 2 โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บางนรา ต .มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
2.2 เป้าหมายผลผลิตต่อไร่ ปี 2564
3. เพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร
3.1 ศึกษาวิจัยและส่งเสริมสินค้าแกษตรอื่นๆ ทีส่ ามารถปลูก/
เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปาล์มตามความเหมาะสม
ในแต่ละพืน้ ที่
4. งบประมาณรวม

หน่วย
ร้อยละ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 เม.ย 61 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100
100
100.00

ร้อยละ

100

100

100.00

ตัน/ไร่

2.75

2.92

-

เรื่อง
ร้อยละ

1
100

1
20

100.00
20.00

บาท

378,851,426

184,603,285

48.73

ค้าชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- จัดทายกร่างโครงการศึกษาวิจัยฯ และแบบ
จัดเก็บข้อมูลแล้ว จะสามารถเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนส.ค.-ก.ย.61

113

โครงการสาคัญอื่น ๆ

9. โครงการพระราชดาริ
1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุม่ นาปายตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ไตรมาสที่ 3 ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณของโครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่ อดคล้องกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทมี่ ีชีวิต
2. ให้บริการและพัฒนาเพือ่ การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพือ่ ยกระดับความป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. อนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงในพืน้ ทีต่ ามแนวพระราชดาริ
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่ วสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพือ่ การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่ แก่ประชาชน
จานวน 13 หมูบ่ า้ น ได้แก่ 1) ตาบลผาบ่อง (หมู่ 2 บ้านปุาปุ๊ บ้านท่าโปุงแดง หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า และหมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง)
2) ตาบลปางหมู หมู่ 3 บ้านทุง่ กองมู หมู่ 4 บ้านในสอย หมู่ 6 บ้านสบปุอง หมู่ 7 บ้านสบสอย หมู่ 8 บ้านไม้แงะ หมู่ 9 บ้านไม้สะเปุ และหมู่ 13 บ้านดอยแสง
ปีงบประมาณ 2561
จานวน 4,058,800 บาท

แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บูรณาการประสานงาน/ร่วมปฏิบตั ิงานในศูนย์ และในพืน้ ที่
ขยายผล 13 หมูบ่ า้ น
2. จัดประชุมคณะทางานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปาย
เพือ่ ทบทวนแผนแม่บท/การจัดทาแผนปฏิบตั ิการปี 61

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง

3

-

-

แผน

1

-

-

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
3. จัดประชุมสัมมนาเพือ่ ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการศูนย์
บริการและพัฒนาตามพระราชดาริปี 2561 จานวน 30 คน
4. จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 150 เล่ม
5. รายงานผลการดาเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ประจาปี
7. อานวยการ และบูรณาการ (ค่าวัสดุสานักงาน)
8. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมการข้าว
๑. แปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ข้าว การผลิตข้าว และการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว
2. แสดงพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว
3. กระจายพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร
4. ถ่ายทอดความรู้ให้คาแนะนาด้านข้าว
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. ฝึกอบรม
4. ติดตามและแนะนาเกษตรกร
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
1
1
100.00

โครงการ
ครั้ง
โครงการ
โครงการ
บาท

1
12
1
1
75,000

8
29,655

66.67
39.54

ไร่

12

12

100.00

ตัวอย่าง
กิโลกรัม
ราย
บาท

100
2,000
100
155,000

2,094
65
155,000

104.70
65.00
100.00

ตัว
ราย
ราย
ครั้ง
บาท

1,000,000
20
20
10
180,900

700,000
20
20
8
122,463.50

70.00
100.00
100.00
80.00
67.70

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างการดาเนินการเตรียมพันธุ์ข้าว
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร
2. กองทุนอาหารสัตว์
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 การฝึกอบรม
2. การติดตามรายงานผล
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมหม่อนไหม
1. แปลงเรียนรู้หม่อนสด ตัดแต่งกิ่งหม่อน
- ผู้มาดูงานแปลงเรียนรู้
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. สาธิตการใช้ปยุ๋ พืชสด
2. สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ
3. สาธิตการทาปุย๋ หมักสูตรพระราชทานพระราชทาน ฯ
4. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย /ผักอินทรีย์
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาทีด่ ินเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ราย
กองทุน
ราย
บาท

20
1
10
17,900

ไร่
ราย
ครั้ง
บาท

49
80
4
2,000,000

ไร่
ราย
บาท

1
10,000

1
300
-

100.00
-

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
โครงการ
บาท

40
40
40
40
1
819,600

40
35
40
30
398,600

100.00
87.50
100.00
75.00
48.63

20
13,425

49
80
3
1,449,261.32

100.00
75.00

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

อยู่ระหว่างดาเนินการส่งมอบ

100.00
100.00
75.00
72.46
- โน้มกิ่งหม่อนเพือ่ ทาซุ้ม และใส่ปยุ๋ อินทรีย์
อัดเม็ดบารุงแปลงหม่อน
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนาการจัดทาบัญชี
2. กากับแนะนา/ติดตาม
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชปลอดภัย และการจัดฟาร์ม
ตามแนวพระราชดาริ
2. ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์
3. ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมูบ่ า้ นเครือข่าย
4. แปลงเรียนรู้เพือ่ เป็นต้นแบบสาหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม
4.1 การผลิตกล้วยไม้
4.2 พืชสมุนไพร
4.3 การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร
8. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
9. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ราย
ครั้ง/ราย
บาท

100
2/100
28,000

100
21/100
28,000

100.00
100.00
100.00

ราย

50

50

100.00

ไร่
หมูบ่ า้ น
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
ราย
กลุ่ม

1
2
3
1
1
1
40
2

1
2
3
1
1
1
40
-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

คน
ครั้ง
บาท

5
1
676,000

5
526,000

100.00
77.81

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการ
และพัฒนาลุ่มน้าปายตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง

4

3

75.00

ครั้ง/ราย
บาท

1/30
36,400

1/30
29,500

100.00
81.04

เรื่อง

1

-

-

บาท

70,000

63,693

90.99

คาชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
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9. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สงู ปางตองตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. เพือ่ ให้บริการและพัฒนา เพือ่ การศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปุาบนพืน้ ทีส่ ูงสาธิต และแสดงไว้เป็นองค์ความรู้
ในลักษณะพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทมี่ ีชีวิตขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพืน้ ทีส่ ูง เพือ่ ยกระดับความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เพือ่ อนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปุา
3. เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ ว สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่ การเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน
1) ศูนย์บริการและพัฒนาทีส่ ูงปางตองตามพระราชดาริ พืน้ ที่ 5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 2) หมูบ่ า้ นในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าแม่สะงา ตาบลหมอกจาแปุ อาเภอเมือง
จานวน 12 หมูบ่ า้ น 3) หมูบ่ า้ นในพืน้ ทีต่ ่อเนือ่ งกับลุ่มน้าแม่สะงา ตาบลห้วยผา อาเภอเมือง จานวน 4 หมูบ่ า้ น 4) สาหรับการขยายผลตามแนวกว้าง
มุง่ เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาทีส่ ูงปางตองตามพระราชดาริ ไปสู่พนื้ ทีข่ องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อาเภอ

ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จานวน 2,717,950 บาท
ผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บูรณาการประสานงาน/ร่วมปฏิบตั ิงานในศูนย์ และในพืน้ ที่
ขยายผล 13 หมูบ่ า้ น

หน่วย

ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
3

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

-
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. จัดประชุมคณะทางานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาปางตองฯ
เพือ่ ทบทวนแผนแม่บท/การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ปี 2561
3. จัดประชุมสัมมนาเพือ่ ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการศูนย์
บริการ และพัฒนาตามพระราชดาริปี 2561 จานวน 30 คน
4. จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน 150 เล่ม
5. รายงานผลการดาเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ประจาปี
7. อานวยการ และบูรณาการ (ค่าวัสดุสานักงาน)
8. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมการข้าว
1. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพืชเมืองหนาว
2. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวไร่
3. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวนาทีส่ ูง
4. แปลงขยายผลสู่ชุมชน
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตามให้คาแนะนาแก่เกษตรกร
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. ฝึกอบรม
4. ติดตามและแนะนาเกษตรกร
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
แผน

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
1
-

ครั้ง

1

1

100.00

โครงการ
ครั้ง
โครงการ
โครงการ
บาท

1
12
1
1
75,000

8
29,655

66.67
39.54

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ราย
บาท

6
6
4
6
100
238,000

6
6
4
6
6
99,600

100.00
100.00
100.00
100.00
6.00
41.85

ตัว
ราย
ราย
ครั้ง
บาท

1,000,000
20
20
10
180,900

700,000
20
20
8
138,977

70.00
100.00
100.00
80.00
76.83

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- พืน้ ทีบ่ างส่วนอยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติ
จัดอบรม

121

แผนปฏิบตั ิงาน
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ
1.1 พ่อแม่พนั ธุ์
1.2 ผลิตลูก
1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร
1.4 จัดตั้งกองทุนยาสัตว์
1.5 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 การฝึกอบรม
2. การติดตามรายงานผล
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพาะชาหม่อน
2. ปลูกหม่อนในไร่กาแฟ
3. สนับสนุน rollup องค์ความรู้หม่อนไหม
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. สาธิตการใช้ปยุ๋ พืชสด
2. สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ตัว
ตัว
ราย
กองทุน
ราย
บาท

50
20
20
1
10
26,200

50
20
20
1
10
26,200

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ไร่
ราย
ครั้ง
บาท

40
60
4
450,000

40
60
3
334,653

100.00
100.00
75.00
74.37

ต้น
ไร่
เรื่อง
บาท

5,000
5
45,000

2,500
5
22,073

50.00
100.00
49.05

ไร่
ไร่

30
30

15
30

50.00
100.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ส่งมอบวัสดุเกษตรและเตรียมถุงเพาะชา
เพือ่ รอการตัดกิ่งหม่อนผล
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แผนปฏิบตั ิงาน
3. สาธิตการทาปุย๋ หมักสูตรพระราชทานฯ
4. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย /ผักอินทรีย์
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาทีด่ ินเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนาการจัดทาบัญชี
2. กากับแนะนา/ติดตาม
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ดูแลแปลงแม่พนั ธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์
2.1 ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ทอ้ งถิ่นและเฟิร์น
2.2 ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ ทีส่ ูง
3. ส่งเสริมการผลิตปุย๋ หมัก/ปุย๋ พืชสดเพือ่ ลดการใช้สารเคมี
4. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชา
5. จัดงานรณรงค์การนากล้วยไม้คืนสู่ปาุ
6. จ้างเหมาคนงานเกษตร
7 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
ไร่
ไร่
แห่ง
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
30
35
116.67
30
30
100.00
1
738,450
425,015
57.56

ราย
ครั้ง/ราย
บาท

100
2/100
28,000

100
2/100
28,000

100.00
100.00
100.00

ราย

100

100

100.00

ไร่
ไร่
กลุ่ม
โรงเรือน
ครั้ง
ราย
ครั้ง
บาท

3
2
5
1
1
5
1
830,000

2
5
1
5
510,000

100.00
100.00
100.00
100.00
61.45

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการและพัฒนา
ทีส่ ูงปางตองตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง

4

3

75.00

ครั้ง/ราย
บาท

1/30
36,400

1/30
29,500

100.00
81.04

เรื่อง

1

-

-

บาท

70,000

70,000

100.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
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9. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
3) ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เพือ่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิม่ ความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์โครงการ
ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับประชาชน
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ
เป้าหมายของโครงการ
ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ให้แก่ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
ทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่ และขยายผลไปยังพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในอาเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จานวน 2,070,100 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทางาน
ศูนย์อานวยการฯ ในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ
2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง

12

3

25.00

ครั้ง

8

2

25.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ
3.1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
3.2 วีดิทศั น์แนะนาศูนย์ฯ
4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาเดือน
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมการข้าว
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้าน้อย
๓. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชื ร่วมระบบ
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมปศุสัตว์
1. การสาธิต
1.1 การเลี้ยงสัตว์ปกี
1.2 การเลี้ยงไก่ไข่
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 การฝึกอบรม

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

แผ่น
งาน
ครั้ง
บาท

2,000
1
12
120,000

3
26,550

25.00
22.13

ครั้ง
ไร่
ไร่
บาท

36
1
5
-

36
1
5
-

100.00
100.00
100.00
-

ครั้ง
บาท

1
86,100

1
50,217.70

100.00
58.32

ตัว
ตัว
บาท

100
500
43,900

100
500
43,900

100.00
100.00
100.00

ไร่
ราย

11
30

11
30

100.00
100.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

126

แผนปฏิบตั ิงาน
2. การติดตามรายงานผล
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมหม่อนไหม
1. ซ่อมแซมอาคารแปรูป
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
3. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
4. สนับสนุนวัสดุการเกษตร
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. การสาธิต
1.1 การใช้ปยุ๋ พืชสด
1.2 การทาการใช้น้าหมักชีวภาพ
1.3 การทาปุย๋ หมักสูตรพระราชทานฯ
1.4 การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาทีด่ ินในการปลูกไม้ผล
1.5 การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาทีด่ ินในการปลูกพืชผัก
1.6 การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาทีด่ ินในการปลูกข้าว
2. โครงการท่องเทีย่ วเกษตรเชิงวัฒนธรรม
3. ดูแลรักษาพืน้ ทีโ่ ครงการฯ
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนาการจัดทาบัญชี

ครั้ง
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
12
10
83.33
200,000
197,000
98.50

จุด
ป้าย
ชุด
จุด
บาท

1
4
2
1
30,500

1
4
2
1
30,500

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
โครงการ
โครงการ
บาท

20
20
20
10
5
7
1
1
984,000

20
20
20
10
5
4
1
719,300

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
57.14
100.00
73.10

ราย

110

110

100.00

หน่วย

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. กากับแนะนา/ติดตาม
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. แปลงเรียนรู้ต้นแบบสาหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบตั ิ
4. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
5. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทศั น์หน้าศูนย์ฯ
7. ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชา
8. จ้างเหมาแรงงาน
9. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
10. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ฯ
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
ครั้ง/ราย
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
2/110
2/110
100.00
30,800
30,800
100.00

ราย
กลุ่ม
ไร่

100
4
2

100
4
2

100.00
100.00
100.00

ราย
ราย
ไร่
โรงเรือน
คน
ครั้ง
บาท

60
50
1
1
2
1
488,400

60
50
1
1
2
420,800

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
86.16

ครั้ง

4

3

75.00

ครั้ง/ราย
บาท

1/30
36,400

1/30
30,100

100.00
82.69

เรื่อง
บาท

1
50,000

45,092.95

90.19

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
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9. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดาริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาทีด่ ิน สานักงานการปฎิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดาริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทมี่ ีชีวิต
2. เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จทีบ่ รู ณาการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม
3. ขยายผลการดาเนินงานเพือ่ ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพือ่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ทดี่ ี พึง่ ตนเองได้
4. พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ได้รับสวัสดิการต่างๆ รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนาและสร้างความมัน่ คง
5. สร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เป้าหมายของโครงการ
ดาเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 5 อาเภอ ครอบคลุมพืน้ ที่ 407,543 ไร่ แบ่งการพัฒนา เป็น 9 พืน้ ที่ 106 หมูบ่ า้ น
10,154 หลังคาเรือน
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จานวน 10,086,750 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. อานวยการค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน บูรณาการประสานงาน
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาสระแก้ว ปราจีนบุรี ตามพระราชดาริ
3. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ฯ ประจาปี

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง
ครั้ง

9
9

9
4

100.00
44.44

ครั้ง

1

1

100.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
4. การพัฒนาระบบส่งน้าพืน้ ทีแ่ ปลงเกษตรผสมผสาน ณ บ้านคลอง
หมากนัด ม.11 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมการข้าว
1. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
2. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว
3. สนับสนุนปัจจัยการปลูกพืชหลังนา
4. ติดตาม แนะนา และขยายผล
5. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพันธุ์
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. ประมงโรงเรียน
4. ฝึกอบรม
5. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6. ติดตามและแนะนาเกษตรกร
7. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร
2. สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบือ
3. ส่งเสริมสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

ระบบ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
1
1
100.00

บาท

120,000

120,000

100.00

ไร่
ราย
ราย
ครั้ง
ครั้ง
บาท

175
540
40
24
5
190,000

175
362
40
12
3
59,755

100.00
67.04
100.00
50.00
60.00
31.45

ตัว
ราย
แห่ง
ราย
แห่ง
ครั้ง
บาท

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

2,900,000
8
80
1
7
346,172

58.00
100.00
100.00
100.00
70.00
62.10

ราย
ราย
ราย
บาท

70
50
20
36,800

70
50
20
27,600

100.00
100.00
100.00
75.00

หน่วย

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมชลประทาน
1. อาคารอัดน้าคลองยุทธศาสตร์บา้ นห้วยชัน 3 แห่ง
ตาบลโคกไม้งาม อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. การสาธิต
1.1 การใช้ปยุ๋ พืชสด
1.2 การทาการใช้น้าหมักชีวภาพ
1.3 การทาปุย๋ หมักสูตรพระราชทานฯ
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาทีด่ ินในโครงการฯ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
1. อบรมเกษตรกร สัมมนาเกษตรกร จานวน 5 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรส่งเสริมการขยายพันธุ์มันสาปะหลัง (พันธุ์ระยอง)
เพือ่ ลดต้นทุนให้เกษตรกร
1.2 หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตปุย๋ อินทรีย์ในเขตปฏิรูปทีด่ ิน
1.3 หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปทีด่ ิน
1.4 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพร
1.5 หลักสูตรการบริหารจัดการป่าชุมชน
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

โครงการ

1

0.96

96.00

บาท

4,596,072

4,033,866

87.77

ไร่
ไร่
ไร่
โครงการ
บาท

250
350
100
1
625,250

250
350
100
605,250

100.00
100.00
100.00
96.80

ราย

25

25

100.00

ราย
ราย
ราย
ราย
บาท

30
15
30
30
591,700

30
15
32
30
152,310

100.00
100.00
106.67
100.00
25.74

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- (กรอบตามแผนงบประมาณ 7,000,000 บาท
จัดสรรจริง 4,596,072 บาท )
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนาการจัดทาบัญชี
2. กากับแนะนา/ติดตาม
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทาแปลงเรียนรู้ต้นแบบสาหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบตั ิ
3. การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ราย
ครั้ง/ราย
บาท

120
2/120
33,600

120
2/120
33,600

100.00
100.00
100.00

ราย
ราย

100
200

100
80

100.00
40.00

กลุ่ม
ครั้ง
บาท

10
1
750,000

10
740,000

100.00
98.67

ครั้ง

20

15

75.00

ครั้ง/ราย
บาท

5/150
182,000

5/150
142,000

100.00
78.02

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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9. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษา และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม
2. พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีทเี่ หมาะสมทีม่ ีคุณภาพมาตรฐานทีด่ ี เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผลผลิต
3. เพือ่ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทาให้กับประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้สามารถพึง่ ตนเองได้ ด้วยการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร
4. เพือ่ อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้าในพืน้ ทีศ่ ูนย์ฯ และชุมชนหมูบ่ า้ นรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่ บูรณาการดาเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เป้าหมายของโครงการ
พืน้ ทีศ่ ูนย์พฒ
ั นาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี จานวน 109.99 ไร่ พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นรอบศูนย์ 8 หมูบ่ า้ น จานวน 25,250 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จานวน 1,967,500 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน/ติดตาม/สนับสนุนกิจกรรม (อานวยการ)
2. สนับสนุนค่าไฟฟ้า
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง
เดือน
ครั้ง
บาท

3
3
4
100,000

4
24,000

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

100.00
24.00
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเลี้ยงสุกร
2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปกี
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 การฝึกอบรม
2. การติดตามรายงานผล
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. การสาธิต
1.1 สาธิตการใช้ปยุ๋ พืชสด
1.2 สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ
1.3 สาธิตการทาปุย๋ หมักสูตรพระราชทานฯ
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

แห่ง
บาท

1
46,100

1
23,153

100.00
50.22

ตัว
ตัว
บาท

10
20
41,600

10
20
41,600

100.00
100.00
100.00

ไร่
ราย
ครั้ง
บาท

109
300
12
1,200,000

109
300
7
825,431

100.00
100.00
58.33
68.79

ไร่
ไร่
ไร่
บาท

50
100
50
209,000

50
100
40
209,000

100.00
100.00
80.00
100.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนาการจัดทาบัญชี
2. กากับแนะนา/ติดตาม
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทาแปลงเรียนรู้ต้นแบบสาหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และฝึกปฏิบตั ิ
2.1 การเลี้ยงชันโรง
2.2 การเลี้ยงผึ้งโพรง
2.3 การผลิตไม้ผล
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ราย
ครั้ง/ราย
บาท

30
2/30
8,400

30
2/30
8,400

100.00
100.00
100.00

ราย

100

100

100.00

รัง
รัง
ไร่
บาท

100
5
50
326,000

100
50
259,760

100.00
100.00
79.68

ครั้ง

4

3

75.00

ครั้ง/ราย
บาท

1/30
36,400

1/30
30,400

100.00
83.52

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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9. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ดาเนินงานสนองพระราชดาริทไี่ ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเทีย่ ว ในรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทมี่ ีชีวิตตามแนวพระราชดาริ
ไปยังประชาชน ให้สามารถนาไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ ฐานของศูนย์
เป้าหมายของโครงการ
1. ต้นแบบของการดาเนินงานสนองพระราชดาริได้ครบถ้วนถูกต้อง
2. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเทีย่ วในรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ ทีม่ ีชีวิตตามแนวพระราชดาริ
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จานวน 8,654,994 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล และจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
คณะทางานขับเคลื่อนฯ
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานและการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง

24

18

75.00

ครั้ง

6

4

66.67

ครั้ง

12

9

75.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
4. รายงานประจาเดือน/รายงานประจาปี
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมการข้าว
๑. จัดทาแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
๔. ติดตาม แนะนา และขยายผล
๕. จ้างเหมานักวิชาการเกษตร
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์
1.1 เป็ด/ไก่
1.2 ผลิตลูกเป็ด/ไก่
2. ฝึกอบรมเกษตรกร
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 การฝึกอบรม

หน่วย
ครั้ง
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
12
9
75.00
100,000
51,115.50
51.12

แปลง
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย/เดือน
บาท

8
50
50
24
1
200,000

8
50
50
12
1
93,060

100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
46.53

ตัว
บาท

5,000,000
516,100

3,200,000
261,375

64.00
50.64

ตัว
ตัว
ราย
ราย
บาท

50
500
50
50
68,400

54
540
54
54
68,400

108.00
108.00
108.00
108.00
100.00

ไร่
ราย

48
120

48
125

100.00
104.17

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. การติดตามรายงานผล
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมชลประทาน
1. ขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพืน้ ทีข่ ยายผลของศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ ตาบลแม่น้าคู้
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ขุดลอกสระเก็บน้าศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ
ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
3.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพืน้ ทีข่ ยายผลของศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ ตาบลแม่น้าคู้
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3.2 ขุดลอกสระเก็บน้าศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดาริ ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า
2. สาธิตการใช้ปยุ๋ พืชสด
3. สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ
4. สาธิตการทาปุย๋ หมักสูตรพระราชทานฯ

หน่วย
ครั้ง
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
4
3
75.00
500,000
382,505
76.50

โครงการ

1

1

100.00

โครงการ

1

0.80

80.00

บาท
บาท

4,971,494
3,772,934

3,686,731
3,643,793

74.16
96.58

บาท

1,198,560

42,938

3.58

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

2,000
50
100
50

2,000
50
100
100

100.00
100.00
100.00
200.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- (กรอบตามแผนงบประมาณ 5,000,000
บาท) จัดสรรจริง 3,772,934 บาท
- (กรอบตามแผนงบประมาณ 2,000,000
บาท) จัดสรรจริง 1,198,560 บาท
เนือ่ งจากสัญญาผู้รับจ้าง จะหมดสัญญา
จึงให้ผู้รับจ้างทางานให้แล้วเสร็จจึงจะเบิก
งบประมาณ
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แผนปฏิบตั ิงาน
5. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาทีด่ ินในโครงการฯ และดูแล
รักษาพืน้ ทีโ่ ครงการฯ
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนาการจัดทาบัญชี
2. กากับแนะนา/ติดตาม
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทาแปลงส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร
3. ดูแลแปลงแม่พนั ธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์
4. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ
5. จ้างเหมาแรงงาน
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ
อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
โครงการ

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
1
1
100.00

บาท

1,470,600

1,450,200

98.61

ราย
ครั้ง/ราย
บาท

100
2/100
28,000

100
1/100
24,000

100.00
100.00
85.71

ราย
ราย
ไร่
จุด
ราย
บาท

100
100
80
5
2
764,000

100
2
2
476,390

100.00
40.00
100.00
62.35

ครั้ง

4

3

75.00

ครั้ง/ราย
บาท

1/30
36,400

1/30
27,910

100.00
76.68

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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9. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
7) ศูนย์พัฒนาปศุสตั ว์ตามพระราชดาริ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาทีด่ ิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพือ่ สนองพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ ระราชทานให้ศูนย์พฒ
ั นาปศุสัตว์ ตามพระราชดาริ
เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริทขี่ าดแคลน และราษฎรทีย่ ากจนในเขตพืน้ ทีไ่ ม่ไกลจากศูนย์
รวมทัง้ เป็นศูนย์พฒ
ั นาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน
2. เพือ่ ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
3. เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจนาไปพัฒนาการประกอบอาชีพ
และขยายผลการพัฒนาสู่พนื้ ทีเ่ ป้าหมายอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ
พืน้ ทีโ่ รงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพืน้ ทีร่ อบศูนย์พฒ
ั นาปศุสัตว์ตามพระราชดาริ พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ความมัน่ คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
และอุตรดิตถ์ และพืน้ ทีอ่ าเภอในจังหวัดเลย พืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ความมัน่ คงชายแดน /พืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ /มีฐานะยากจน /ราษฎรผู้สนใจทัว่ ไป /ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ระยะเวลาของโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ปี 2561
จานวน 2,992,000 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. การปฏิบตั ิงานสนับสนุนการกากับ และรายงานผล
1.1 ประสาน อานวยการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิการ ในพืน้ ที่

หน่วย

ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

12

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

-
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แผนปฏิบตั ิงาน
1.2 จัดทารายงาน/สรุปผลการดาเนินงาน
1.3 การประชาสัมพันธ์
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
2.2 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนฯ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมประมง
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. ฝึกอบรม
4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5. ติดตามและแนะนาเกษตรกร
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมปศุสัตว์
1. งานสาธิตการเลี้ยงสุตว์
1.1 สัตว์ปกี
1.2 ผลิตลูกสัตว์ปกี
1.3 สุกร
1.4 ผลิตลูกสุกร
1.5 แพะ - แกะ
1.6 บารุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์

ครั้ง
ครั้ง

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
1
1
-

ครั้ง
ครั้ง
บาท

1
4
100,000

10,820

10.82

ตัว
ราย
ราย
แห่ง
ครั้ง
บาท

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

500,000
40
7
116,794

50.00
100.00
70.00
52.26

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ไร่

400
8,000
8
120
19
10

400
6,100
8
99
19
10

100.00
76.25
100.00
82.50
100.00
100.00

หน่วย

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร
2.2 ฝึกอบรมนักเรียน
2.3 พัฒนาองค์ความรู้ผู้นาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ส่งเสริมสัตว์ปกี สู่เกษตรกร
2.5 ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร
2.6 ส่งเสริมสัตว์ปกี ใน ร.ร.
2.7 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
2.8 จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์
2.8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 จัดทาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้
1.2 การฝึกอบรม
2. การติดตามรายงานผล
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมหม่อนไหม
1. ดูแลรักษาแปลงหม่อนในฐานเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน สนับสนุน
วัสดุการเกษตร
2. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ราย
ร.ร.
ราย
ราย/ตัว
ราย/ตัว
ร.ร.
แห่ง
กองทุน
กองทุน
บาท

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

355
11
20
228 / 2,435
60 / 74
11
1
2
2
1,120,950

ไร่
ราย
ครั้ง
บาท

29
80
4
250,000

ครั้ง

1

1

100.00

บาท

20,000

20,000

100.00

29
80
3
166,920.68

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

100.00
100.00
100.00
114.00/162.01
300.00/370.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00

100.00
75.00
66.77
1. ชาหม่อนพันธุ์สกลนคร 10,000 ท่อน
2. กาจัดวัชพืช ตัดแต่งหม่อนผลสด พันธุ์
เชียงใหม่ 60
3. โน้มกิ่งให้น้าแปลงหม่อนผลสด
4. ปรับปรุงอาคารปฏิบตั ิการ
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมพัฒนาทีด่ ิน
1. สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ
2. สาธิตการทาปุย๋ หมักสูตรพระราชทานฯ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สอนแนะนาการจัดทาบัญชี
2. กากับแนะนา/ติดตาม
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทาแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพืน้ บ้าน
4. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
5. ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
6. ดูแลแปลงแม่พนั ธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์
6.1 แปลงไม้ผล
6.2 แปลงไม้ผลและผักพืน้ บ้าน
6.3 แปลงพืชสมุนไพร
7. จ้างเหมาแรงงาน
8. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ไร่
ไร่
บาท

300
50
189,500

300
50
189,500

100.00
100.00
100.00

ราย
ครั้ง/ราย
บาท

200
2/200
56,000

200
2/200
56,000

100.00
100.00
100.00

ราย
ไร่
ราย
ราย
ราย

50
10
100
50
100

50
10
100
50
100

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ไร่
ไร่
ไร่
คน
บาท

8
3
3
3
622,000

3
3
478,000

100.00
100.00
76.85

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะนา ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

ครั้ง

4

3

75.00

ครั้ง/คน
บาท

1/30
36,400

1/30
29,800

100.00
81.87

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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10. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่ การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)
๑. เพือ่ ขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งจากปีทผี่ ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
๒. เพือ่ สนับสนุนให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้
3. เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ
เกษตรกรจานวน 15,200 ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2550
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 61,060,000 บาท
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านทีร่ ่วมโครงการฯ
๒. เกษตรกรทีไ่ ด้รับการอบรม
๓. เกษตรกรทีต่ ิดตาม
๔. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
4.1 งบอุดหนุน
4.2 งบรายจ่ายอื่น

หน่วย
ศูนย์
ราย
ราย
บาท
บาท
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
120
139
115.83
15,200
15,501
101.98
15,200
61,060,000
54,056,675
88.53
45,000,000
39,754,060
88.34
16,060,000
14,302,615
89.06

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
1. จานวนเกษตรกรทีต่ ิดตามจะทราบ
ณ สิ้นปีงบประมาณ
2. งบประมาณเป็นยอดโอนจัดสรรให้จังหวัด
และค่าใช้จ่ายในส่วนของ กนท.
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11. โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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 123,934,380 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
30 มิ.ย.61)
4
2
50.00
46,200
31,822
68.88
-

ราย
ราย

16,000
-

11,088
-

69.30
-

ราย
ราย

9,625
-

6,090
-

63.27
**

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
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
3.8 คลินิกชลประทาน
1) บริการเบ็ดเสร็จ
2) บริการต่อเนือ่ ง
4. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย.61)

ราย
ราย

21,300
-

17,479
-

82.06
-

ราย
ราย

20,000
1,000

8,610
131

43.05
13.10

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

22,402
820
52,000

36,652
848
48,947

163.61
103.41
94.13

ราย
ราย

-

11,381
53

**
**

ราย
ราย

-

41,047
-

**
-

ราย
ราย

19,604
-

18,559
-

94.67
-

ราย
ราย
บาท

123,934,380

39,330
66,269,699

**
53.47

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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12. ตลาดเกษตรกร
1) โครงการตลาดเกษตรกร
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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
2. พัฒนาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร
3. พัฒนาตลาดเกษตรกร
4. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
5. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร
6. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
ครั้ง
ราย
แห่ง
แห่ง
ครั้ง
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
3
3
100.00
1,155
1,175
101.73
77
58
75.32
49
32
65.31
1
93.73
10,927,200
10,242,053

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- แผนการดาเนินงานอยู่ในไตรมาส 4
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12. ตลาดเกษตรกร
2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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
30 มิ.ย. 61)
10
100.00
10

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- สหกรณ์ทไี่ ด้รับคัดเลือก ได้แก่
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
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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
30 มิ.ย. 61)
450
92.22
415

ราย
บาท/คน/ปี

450
12,000

415
-

92.22
-

บาท

2,669,500

2,307,858

86.45

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
8. สหกรณ์นิคมหลังสวน จก. และ สหกรณ์นิคม
ปะทิว จก. จ. ชุมพร
- อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ
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12. ตลาดเกษตรกร
3) โครงการส่งเสริมการจัดตัง้ ตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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
30 มิ.ย. 61)
6
116.67
7

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- สหกรณ์ทไี่ ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ 1. สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จก. จ.ร้อยเอ็ด 2. สหกรณ์
การเกษตรเมืองลับแล จก.จ.อุตรดิตถ์ 3 .สหกรณ์
นิคมแคนดง จก. จ.บุรีรัมย์ 4. สหกรณ์การเกษตร
พรหมพิราม จก. จ.พิษณุโลก 5. สหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จก. จเพชรบุรี 6. สหกรณ์
การเกษตรประมงแม่กลอง จก. จ. สมุทรสงคราม
7. สหกรณ์การเกษตร เมืองสุราษฏร์ธานี จก.
จ. สุราษฏร์ธานี
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

2. สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เพือ่ ขยายพืน้ ทีต่ ลาดเกษตรกร
ของสหกรณ์
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีจ่ าหน่าย
สินค้าเกษตร

แห่ง

6

7

116.67

ราย

6,000

1,290

21.50

4. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นจากการนาสินค้าเกษตรมาจาหน่าย
ในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

บาท/ราย/ปี

12,000

-

-

บาท

41,138,900

35,307,092

85.82

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ผลการดาเนินงานจาก สหกรณ์การเกษตร
สุราษฏร์ธานี จก./สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัย จก./สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จก.
- อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ
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13. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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
1. จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผล
ทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ใน
การจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและแผนการบริหารจัดการผลผลิต
การเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วย
ฉบับ
จังหวัด

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
1
100.00
1
10

4

40.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

- ดาเนินการในพืน้ ที่ 4 จังหวัด คือ ตาก สระแก้ว
ตราด และสงขลา
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แผนปฏิบตั ิงาน
3. ปฏิบตั ิงาน กากับ ดูแล แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์ในการดาเนินตาม
โครงการฯ พร้อมทัง้ แก้ไขปัญหา
4. ติดตาม และรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
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)

หน่วย
สหกรณ์

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
40
170.00
68

จังหวัด
จังหวัด

10
10

10
6

100.00
60.00

แห่ง
โรง
โรง
โรง
โรง

1
1
1
1
1

-

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

21,045,200
521,200
20,524,000
2,184,000
3,500,000
840,000
7,000,000
7,000,000

13,601,688.14
188,162
13,413,526.14
2,093,000
3,493,000
838,026.14
6,989,500
-

64.63
36.10
65.36
95.83
99.80
99.77
99.85
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค

อยู่ระหว่างดาเนินการ

- สหกรณ์ฯ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนือ่ งจากพืน้ ที่
อยู่ในเขตห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย

- สหกรณ์ฯ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนือ่ งจากพืน้ ที่
อยู่ในเขตห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย
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14. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครือ่ งจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล
ไตรมาสที่ 3 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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
กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้งบดาเนินงานปกติในการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. ระยะขยายผล
1.1 การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
1.1.1 ข้าว : สหกรณ์การเกษตร
1.1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : สหกรณ์การเกษตร
1.2 การจัดทาขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
1.2.1 ข้าว
1) สหกรณ์การเกษตร
- วงเงินทีอ่ นุมัติ

หน่วย

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)

แห่ง
แห่ง

100
90

6
-

6.00
-

แห่ง
บาท

-

6
55,806,000

-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
1.2.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1) สหกรณ์การเกษตร
- วงเงินทีอ่ นุมัติ
2. ระยะนาร่อง
2.1 การบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
2.1.1 ข้าว
1) รถเกี่ยวนวดข้าว และรถเทรลเลอร์
1.1) พืน้ ทีใ่ ห้บริการ
1.2) จานวนผู้ใช้บริการ
1.3) อัตราค่าบริการ
1.4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ ที่
2.1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1) เครื่องสีข้าวโพด
1.1) ปริมาณสีข้าวโพด
1.2) จานวนผู้ใช้บริการ
1.3) อัตราค่าบริการ
1.4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ ที่
3. การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร
- จานวนสหกรณ์ทจี่ ัดทาข้อมูลการผลิตของสมาชิกเกษตรกร
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว

หน่วย
แห่ง
แห่ง
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
-

แห่ง

10

10

100.00

ไร่
ราย
บาท/ไร่
บาท/ไร่
แห่ง

9

18,348
1,418
400
500-600
9

100.00

ตัน
ราย
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-

9,450
2,668
200

-

แห่ง

19

19

100.00

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มีสหกรณ์ประสงค์ขอกู้

- สหกรณ์ให้บริการสีข้าวโพดแก่สมาชิกฟรี โดย
สหกรณ์จะเก็บซังข้าวโพดไว้เพือ่ จาหน่ายเป็น
เป็นเชื้อเพลิงต่อไป
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แผนปฏิบตั ิงาน
4. การแนะนาส่งเสริมและติดตามการดาเนินโครงการ
5. งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย

หน่วย
ครั้ง
ล้านบาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
228
171
75.00
-

คาชีแ้ จง/ปัญหา อุปสรรค
- แนะนาส่งเสริมสหกรณ์ 19 แห่ง ๆ ละ
1 ครั้งต่อเดือน
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้งบดาเนินงานปกติ
ในการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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15. โครงการจัดรูปที่ดนิ และจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมชลประทาน สานักงานจัดรูปทีด่ ินกลาง
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้าและทีด่ ินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพือ่ ให้เกษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานด้านการเกษตรทีด่ ี ประกอบด้วย คูส่งน้า คูระบายน้า ทางลาเลียงปัจจัยการผลิต -ผลผลิต
รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ทดี่ ิน (โฉนด)
3. เพือ่ ยกระดับรายได้สุทธิจากการผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น
เป้าหมายของโครงการ
1. งานจัดรูปทีด่ ิน (ก่อสร้างใหม่) 3 โครงการ และ ปรับปรุงจัดรูปทีด่ ิน 3 โครงการ
2. งานจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่) 57 โครงการ และ ปรับปรุงจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรม 11 โครงการ
ระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ ปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561
จานวน 990,833,186 บาท (งานจัดรูปทีด่ ิน 45,689,900 บาท งานปรับปรุงจัดรูปทีด่ ิน 19,464,800 บาท งานจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรม
762,756,386 บาท งานปรับปรุงจัดระบบน้าเพือ่ เกษตรกรรม 162,922,100 บาท)
แผนและผลการปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิงาน
1. งานจัดรูปทีด่ ิน
1.1 งานจัดรูปทีด่ ิน (ก่อสร้างใหม่) 3 โครงการ
1) สารวจความเหมาะสมของพืน้ ทีเ่ 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
30 มิ.ย. 61)

แห่ง
ครั้ง
ครั้ง

3
3
3

3
3
3

100.00
100.00
100.00

แห่ง

3

2

66.67

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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แผนปฏิบตั ิงาน
5) สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ
6) ดาเนินการออกแบบ
7) จัดตั้งกลุ่มใช้น้า
8) ผลการดาเนินการก่อสร้าง
9) งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
1.2 งานปรับปรุงจัดรูปทีด่ ิน 3 โครงการ
1) สารวจความเหมาะสมของพืน้ ทีเ่ พือ่ วางโครงการสารวจ
2) วางโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการ
3) สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ
4) ดาเนินการออกแบบ
5) ผลการดาเนินการก่อสร้าง
6) งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
2. งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม
2.1 งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม
(ก่อสร้างใหม่) 57 โครงการ
1) สารวจความเหมาะสมของพืน้ ทีเ่ พือ่ วางโครงการสารวจ
2) วางโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการ
3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทา
บันทึกยินยอม
4) ออกประกาศกาหนดท้องทีท่ จี่ ะสารวจเป็นเขต
โครงการจัดรูปทีด่ ิน
5) สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ

ครั้ง
แห่ง
กลุ่ม
ร้อยละ
บาท

การปฏิบตั ิงานปีงบประมาณ 2561
ผล (1 ต.ค. 60 เป้าหมาย
ร้อยละ
30 มิ.ย. 61)
100.00
3
3
100.00
3
3
25.00
28
7
67.96
100
67.96
50.33
45,689,900
22,995,674

แห่ง
ครั้ง
ครั้ง
แห่ง
ร้อยละ
บาท

3
3
3
3
100
19,464,800

3
3
3
3
98
19,063,206

100.00
100.00
100.00
100.00
98.00
97.94

แห่ง
ครั้ง
ครั้ง

57
62
91

57
62
91

100.00
100.00
100.00

แห่ง

61

54

88.52

ครั้ง

93

93

100.00

หน่วย

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- ก่อสร้างเสร็จแล้ว จานวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างเสร็จแล้ว จานวน 2 แห่ง
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แผนปฏิบตั ิงาน

หน่วย

6) ดาเนินการออกแบบ
7) จัดตั้งกลุ่มใช้น้า
8) ผลการดาเนินการก่อสร้าง
9) งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
2.2 งานปรับปรุงจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม 11 โครงการ
1) สารวจความเหมาะสมของพืน้ ทีเ่ 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
30 มิ.ย. 61)
100.00
57
57
85.78
218
187
78.87
100
78.87
68.33
762,756,386 521,200,384

แห่ง
ครั้ง
ครั้ง
แห่ง
ร้อยละ
บาท

11
16
12
11
100
162,922,100

11
16
12
11
63.33
117,167,975

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค

- ก่อสร้างเสร็จแล้ว จานวน 3 แห่ง

100.00
100.00
100.00
100.00
63.33
71.92
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16. โครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
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
30 มิ.ย. 61)
45,000
91.73
41,279
92.26
45,000
41,517
91.77
45,000
41,297
89.27
804,600,000 718,304,795

ค้าชีแจง/ปัญหา อุปสรรค
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หนวยงานรับผิดชอบ
1. ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โทรศัพท 0-2579-0555 โทรสาร 0-2579-2670
1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
1.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป 2561
1.3 โครงการพระราชดําริ
1) ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน
2) ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน
3) ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว - ปราจีนบุรี
5) ศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี
6) ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง
7) ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
2. สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท 0-2579-0507 โทรสาร 0-2579-0507
2.1 โครงการสงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณการตลาดเพื่อลดตนทุนสมาชิก
ระยะขยายผล ป พ.ศ. 2559 - 2562
2.2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริม
1) การเลี้ยงกระบือ
2) การเลี้ยงโคเนื้อ
3) การเลี้ยงแพะ
4) การทํานาหญา
3. สวนประเมินผลพืช โทรศัพท 0-2579-0507 โทรสาร 0-2579-0507
3.1 ยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕62
3.2 ยุทธศาสตรสับปะรด ป 2560 - 2569
3.3 ยุทธศาสตรถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางดานอาหาร ระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2561 - 2564
3.4 ยุทธศาสตรมะพราวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64
3.5 ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ ป 2560 - 2579
4. สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง โทรศัพท 0-2940-5387 โทรสาร 0-2579-2670
4.1 โครงการตลาดเกษตรกร
4.2 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. สวนประเมินผลปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร โทรศัพท 0-2579-0555 โทรสาร 0-2579-2670
5.1 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ปงบประมาณ 2561
5.2 โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ปงบประมาณ 2561
6. สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร โทรศัพท 0-2579-0507 โทรสาร 0-2579-0507
6.1 นโยบายยางธรรมชาติ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
2) โครงการสนับสนุนสินเชือ่ เปนเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
3) โครงการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรชาวสวนยาง
4) โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
6.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล


