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สารบัญ  

          หน้า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 สารบัญตาราง ค 
 สารบัญภาพ จ 
 ส่วนที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคญั  
 1. ภาพรวม 1-1 
  1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1-1 
  1.2 ผลการด าเนินงาน 1-1 
 2. ผลการด าเนินงานรายโครงการ 1-4 
  2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 1-4 
  2.2 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 1-5 
  2.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1-7 
  2.4 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1-14 
  2.5 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   1-18 
  2.6 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 1-20 
  2.7 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 1-20 
  2.8 โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 1-21 
  2.9 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 1-21 
  2.10 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 1-22 
  2.11 การท าเกษตรผสมผสาน 1-23 
          2.11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)  1-23 

   

 



ข 
 

สารบัญ (ต่อ) 

   หน้า 

          2.11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
                   (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นท่ีภาคใต้) 

 
1-24 

          2.11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 1-24 
  2.12 การเกษตรอัจฉริยะ 1-24 
          2.12.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช 

                   (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง) 
 

1-24 
          2.12.2 โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 1-24 
  2.13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 1-24 
  2.14 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1-25 
  2.15 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1-26 
  2.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 1-27 
  2.17 โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 1-33 
  2.18 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1-34 
          2.18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1-34 
          2.18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1-36 
          2.18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1-41 
          2.18.4 โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 1-44 
          2.18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 1-50 
          2.18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 1-51 
          2.18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1-52 
          2.18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1-53 
 ส่วนที่ 2 ตารางผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคญั 2-1 
 ส่วนที่ 3 Info-graphic ผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 3-1 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
 

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 2-1 
2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 2-4 
3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2-8 
4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 2-21 
5.  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   2-29 
6. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 2-36 
7. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 2-37 
8. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 2-39 
 8.1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 2-39 
 8.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  2-41 

9. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 2-43 
 9.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์) 2-43 
 9.2 โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) 2-45 
 9.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 2-46 
 9.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน) 2-47 
 9.5 กิจกรรมจัดท าแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินค้า   

เกษตรที่ได้รับ 
2-48 

10. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2-49 
11. การท าเกษตรผสมผสาน 2-53 

 11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) 2-53 
 11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นที่ภาคใต้) 2-54 
 11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 2-55 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
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12. การท าเกษตรอัจฉริยะ 2-56 
 12.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง)  2-56 
 12.2 โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลติพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 2-57 

13. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 2-58 
14. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2-60 
15. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 2-61 

 15.1 ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน) 2-61 
 15.2 ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน) 2-62 

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 2-63 
17. โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 2-64 
18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-66 

 18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2-66 
 18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2-70 
 18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2-74 
 18.4 โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 2-79 
 18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 1-84 
 18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 1-88 
 18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1-91 
 18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1-96 
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สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า 
 

 1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 3-1 
 2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 3-2 
 3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3-3 
 4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3-4 
 5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   3-5 
 6. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 3-6 
 7. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 3-7 
 8. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 3-8 
 9. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 3-9 
 10. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 3-10 
 11. การท าเกษตรผสมผสาน  
  11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)  3-11 
  11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นที่ภาคใต้) 3-12 
  11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 3-13 
 12. การเกษตรอัจฉริยะ 3-14 
 13. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 3-15 
 14. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 3-16 
 15. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 3-17 
 16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 3-18 
 17. โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 3-19 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
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 18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 3-20 
  18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3-21 
  18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3-22 
  18.4 โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 3-23 
  18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 3-24 
  18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 3-25 
  18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 3-26 
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ส่วนท่ี 1 
สรุปผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 



 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
 

ดวยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดทําการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดทํารายงาน
ความกาวหนา ปัญหาอุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะ เพ่ือใชเป็นขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส 
จํานวน 25 โครงการ โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของผานระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตาม
ในพ้ืนที่ของเจาหนาที่ศูนย์ประเมินผล การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 เป็นผลงานสะสมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 
สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 
 

1. ภาพรวม 

1.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จํานวน 30,225.4563 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 52.38 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
57,708.7999 ลานบาท โดยมีโครงการที่ผลการเบิกจายนอย อาทิ 1) โครงการแปรรูปสินคาเกษตร 2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
3) การทําเกษตรผสมผสาน และ 4) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ เป็นตน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ยังไมมีผลการเบิกจาย คือ 1) โครงการบริหารจัดการ 
สวนยางพาราแนวใหมไปสูสวนยางพาราอยางยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) อยูระหวางดําเนินงาน 2) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใชเทคโนโลยีในการผ ลิตพืช (กิจกรรม
พัฒนาระบบขาวดวยเทคโนโลยีขั้นสูง) อยูระหวางดําเนินการตามแผนงาน โดยดําเนินการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจาง (PO) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
และ 3) โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม มีการปรับปรุงรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ จึงเห็นควรเรงรัดการดําเนินการและการเบิกจายงบประมาณ 
ใหเป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว 

1.2 ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมสามารถดําเนินงานไปแลว คิดเป็นรอยละ 48.88 ของเปูาหมาย โดยโครงการสวนใหญในไตรมาสที่ 3 อยูระหวางดําเนินงาน
ในขั้นตอนการจัดฝึกอบรม/ถายทอดความรูใหแกเกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดซื้อจัดจาง การกอสราง/ติดตั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์ และการติดตามนิเทศงาน ทั้งนี้ 
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 หลายหนวยงานมีการปรับกิจกรรมและงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลทําให 
มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแตละโครงการและในภาพรวม โดยโครงการพัฒนาสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (ภาคใต) ขอยุติการดําเนินงานโครงการ 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 มิถุนายน 2563) 

แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) แผน ผล ร้อยละ 
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 50,197,289,700 26,490,723,123 52.77 17.62 
2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 367,360,700 246,335,103 67.06 29.87 
3. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 940,690,000 464,743,213 49.40 62.40 
4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 811,530,600 637,583,252 78.57 61.22 
5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร   833,608,000 424,139,570 50.88 47.04 
6. โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย 17,525,000 9,230,000 52.67 75.00 
7. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 9,562,300 5,399,200 56.46 58.57 
8. โครงการแปรรูปสินคาเกษตร 29,327,500 10,246,463 34.94 60.38 
    8.1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 3,920,000 1,150,363 29,35 37.50 
    8.2 กจิกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใตแผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 25,407,500 9,096,100 35.80 69.53 
9. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 16,612,900 5,324,560 32.05 29.09 
    9.1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (กิจกรรมการผลิตขาวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์) 4,210,000 1,339,404 31.81 27.35 
    9.2 โครงการพัฒนาสงเสริมการผลติสินคาเกษตร (ภาคใต) 4,400 4,400 100.00 - 1/ 
    9.3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (กรมสงเสริมการเกษตร) 2,660,000 577,302 21.70 5.33 
    9.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน) 7,321,600 2,753,449 37.61 98.00 
    9.5 กจิกรรมจัดทําแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินคาเกษตรที่ไดรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ 2,416,900 650,005 26.89 23.50 
10. แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 1,233,823,500 905,352,266 73.38 42.85 
11. การทําเกษตรผสมผสาน 53,293,000 22,597,328 42.40 16.00 
      11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพืน้ที่นารางเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) 10,000,000 6,826,600 68.27 60.00 
      11.2 โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าํเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต) 40,980,000 15,770,728 38.48 35.98 
      11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหมไปสูสวนยางพาราอยางยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 2,313,000 - 2/ - - 
12. การทําเกษตรอัจฉรยิะ 13,663,200 6,233,800 45.62 41.67 
      12.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตขาวดวยเทคโนโลยีขั้นสูง) 4,600,000 - 3/ - - 
      12.2 โครงการแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทิภาพการผลิตพืชดวยระบบเกษตรอจัฉริยะ 9,063,200 6,233,800 68.78 83.33 
13. โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 2,120,310,200 441,382,750 20.82 93.51 
14. โครงการสงเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 41,805,300 22,342,000 53.44 24.15 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 มิถุนายน 2563) (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) แผน ผล ร้อยละ 
15. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟแูละปูองกันการชะลางพังทลายของดิน 964,311,100 510,621,124 52.95 67.20 
      15.1 กจิกรรมปรับปรุงคุณภาพดนิ 202,302,300 115,851,334 57.27 90.57 
      15.2 กจิกรรมฟื้นฟูและปูองกันการชะลางพังทะลายของดิน 762,008,800 394,769,790 51.81 43.83 
16. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียววิถีเกษตร 3,860,000 2,118,368 54.88 23.55 
17. โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม 5,000,000 - 4/ - - 
18. โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 49,226,930 21,084,277 42.83 49.09 
      18.1 ศูนย์อํานวยการโครงการพฒันาตามพระราชดําร ิอําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม 1,805,350 1,174,303 65.05 46.97 
      18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 4,517,950 1,155,079 25.57 56.66 
      18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุมน้าํปายตามแนวพระราชดําร ิจังหวัดแมฮองสอน 2,421,700 1,689,545 69.77 52.21 
      18.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว – ปราจีนบุร ี 2,688,730 1,923,182 71.53 41.25 
      18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําร ิจังหวัดระยอง 2,300,800 1,333,274 57.95 50.03 
      18.6 ศูนย์พัฒนาไมผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 1,235,900 755,646 61.14 41.20 
      18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 6,944,300 3,018,730 43.47 47.77 
      18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 27,312,200 10,034,519 36.74 57.52 

ภาพรวม 57,708,799,930 30,225,456,397 52.38 48.88 
ที่มา : จากการรายงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผล <60.99% = นอย   61.00 – 80.99% = ปานกลาง   81.00 – 90.99% = ดี   >91.00 – 100.00% = ดีมาก   >100.00% = ดีเยี่ยม 
 ผลการดําเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน X 100/เปูาหมาย) / จํานวนกิจกรรม 
 1/ ยุติการดําเนินงานโครงการ จากการปรับลดงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณเป็น 4,400 บาท 
 2/ อยูระหวางดําเนินงาน 
 3/ อยูระหวางดําเนินการตามแผนงาน โดยดําเนินการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจาง (PO) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 4/ มีการปรับปรุงรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ 
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2. ผลการด าเนินงานรายโครงการ 

2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า มีกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเป็นระบบและแกไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา เปูาหมายบริหารจัดการน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน จํานวน 176,518 ไร งบประมาณ 50,197.2897 ลานบาท เบิกจายแลว 26,490.7231 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 52.77 

2.1.1 ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือสรางความมั่นคงของน้ําภาคการเกษตร จัดการน้ําทวมและอุทกภัย จัดการคุณภาพน้ํา และบูรณาการพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคดําเนินการแลว 94 รายการ คิดเป็นรอยละ 6.82 ของเปูาหมาย 1,378 รายการ จัดหาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานดําเนินการได
14,390 ไร  คิดเป็นรอยละ 8.15 ของเปูาหมาย 176,518 ไร 

2) กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ดําเนินการได 34,295 บอ คิดเป็นรอยละ 85.74 ของเปูาหมาย 40,000 บอ 
3) ปฏิบัติฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ํา ลดปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่รวม 194.64 ลานไร คิดเป็นรอยละ 84.63 ของเปูาหมาย 230 ลานไร 
4) เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ดําเนินการได 6 แหง คิดเป็นรอยละ 4.62 ของเปูาหมาย 130 แหง พัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ํา      

ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด ดําเนินการได 1 แหง คิดเป็นรอยละ 16.67 ของเปูาหมาย 6 แหง 
2.1.2 ผลการติดตามโครงการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ พบวา การกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กั้นคลองบางเต า 

ในพ้ืนที่บานใสน้ําจม หมูที่ 5 ตําบลโคกหาร อําเภอเขาพนม กอสรางแลวเสร็จในปี 2560 ขนาดปริมาณกักเก็บน้ํา 343 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ รับประโยชน์ 300 ไร 
จากการสํารวจในพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่อาศัยน้ําฝนในการทําเกษตร เกษตรกรประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ํามัน และยางพารา เป็นหลัก ไมมีรายไดเสริม 
จากการปลูกพืชชนิดอ่ืน เมื่อมีการกอสรางแหลงกักเก็บน้ําในรูปแบบฝาย ค.ส.ล.  สามารถชะลอน้ําและกักเก็บน้ําในคลองใหมีปริมาณเพียงพอสําหรับปลูกพืชอายุสั้น 
ที่ไดผลตอบแทนเร็ว ประเภทพืชผักที่ปลูกแซมในพ้ืนที่สวนปาล์มน้ํามันหรือยางพารา โดยเกษตรกรไดใชประโยชน์จากฝาย มีการรวมกลุมผูใชน้ํา เพ่ือรวมดูแลรักษา 
วางแผนการผลิต และการตลาด มีการรวมกันจําหนายผลผลิตโดยจะมีตัวแทนของกลุมติดตอพอคาเขามารับซื้อผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกรโดยตรง ทําใหประหยัด
คาใชจาย และเวลาในการนําผลผลิตไปขาย ณ ตลาดรับซื้อ 

 ดานผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการบนพื้นที่ 300 ไร มีครัวเรือนเกษตรไดรับประโยชน์ 50 ครัวเรือน เกษตรกรไดใชน้ําในสวนปาล์มน้ํามัน และ
สวนยางพารา ทั้งนี้ เกษตรกรรอยละ 57 ทําอาชีพเสริม โดยการปลูกพืชแซมในพ้ืนที่ เชน มะเขือยาว ฟักเขียว แตงกวา ถั่วพู เป็นตน สามา รถสรางรายไดเสริม โดยมี
ปริมาณผลผลิตที่ขาย 3,220 กิโลกรัมตอไร คาใชจายเฉลี่ย 14,827 บาทตอไร สรางรายไดเฉลี่ย 37,645 บาทตอไร เกิดรายไดหลังหักคาใชจายเฉลี่ย 22,818 บาทตอไร 
หรือประมาณ 75,072 บาทตอครัวเรือนตอปี สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ หรือ มูลคาจากการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน 3.75 ลานบาทตอปี 
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 สําหรับความพึงพอใจตอโครงการเกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความเห็นวาโครงการสามารถสรางความม่ันคงใหแกเกษตรกร 
มีแหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตรไดทั้งปี เป็นการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีรายไดเสริมทางการเกษตร ชวยเกษตรกรสามารถลดคาใชจายในครั วเรือนลงได สรางความยั่งยืน 
ในการประกอบอาชีพเกษตร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดินทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ควรสนับสนุนการเพ่ิมแหลงน้ํา ในเขต
ปฏิรูปที่ดินอยางตอเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานแหลงน้ําอยางยั่งยืน สงเสริมเกษตรกรใหทําอาชีพเสริม ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยูดียิ่งข้ึน 

 

2.2 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีกรมพัฒนาที่ดิน รวมกับ          
กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหนวยงานดําเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่ไมเหมาะสม (N) หรือเหมาะสมนอย (S3) ใหปรับเปลี่ยนการผลิตตามสภาพพ้ืนที่ เปูาหมาย 128,320 ไร งบประมาณ 367.3607 
ลานบาท 

2.2.1 ภาพรวมของโครงการ ดําเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสมแลว จํานวน 101,262 ไร คิดเป็นรอยละ 78.91 ของพ้ื นที่
เปูาหมาย 128,320 ไร เบิกจายงบประมาณแลว 246.3351 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 67.06 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 367.3607 ลานบาท การดําเนินการ
สวนใหญอยูในข้ันตอนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่เปูาหมาย ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กําหนด 

2.2.2 ผลการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร เชียงใหม อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธานี มหาสารคาม และ
ขอนแกน รวม 12 จังหวัด โดยสํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ปี 2562 รวม จํานวน 66 ราย ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2562 
ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ปี 2562 สรุปไดดังนี้ 

 1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรรอยละ 56.60 เห็นวาเพียงพอตอการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเกษตรกรรอยละ 98.11 ไดนําปัจจัยการผลิต
ไปใชประโยชน์แลว และอีกรอยละ 1.89 ยังไมไดนําไปใช เนื่องจากประสบปัญหาภัยแลง 

 2) การถายทอดความรู มีเกษตรกรรอยละ 68.52 เขารับการถายทอดความรู ขณะที่รอยละ 31.48 ไมไดเขารับการอบรม เนื่องจากขอจํากัดดานเวลา 
โดยเกษตรกรที่เขารับการถายทอดความรูทุกรายนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติใชแลว 

 3) การปรับเปลี่ยนการผลิต  
 3.1) พื้นที่ปรับเปลี่ยน เกษตรกรนําพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 7.35 ไรตอราย เกษตรกรรอยละ 57.69 ปรับเปลี่ยนการผลิตเต็มพ้ืนที่ที่นํามา

เขารวมโครงการ และรอยละ 42.31 มีการปรับเปลี่ยนบางสวนในลักษณะทยอยดําเนินการ เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และแหลงน้ําไมเพียงพอ 
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 3.2) ผลผลิตและการนําผลผลิตไปใชประโยชน์  
(1) ผลผลิตที่ไดรับ เกษตรกรรอยละ 53.85 ไดรับผลผลิตจากกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ หญาเลี้ยงสัตว์ พืชผักสวนครัว 

โดยไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 1,914 บาทตอไร เกษตรกรรอยละ 46.15 ยังไมไดรับผลผลิตจากกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน เนื่องจากกิจกรรมที่ปรั บเปลี่ยนเป็นกิจกรรม            
ที่ใหผลตอบแทนในระยะยาว เชน ไมผล ไมยืนตน เป็นตน  

(2) การนําผลผลิตที่ไดรับไปใชประโยชน์ พบวา เกษตรกรนําผลผลิตไปจําหนาย คิดเป็นรอยละ 61.82 และนําไปใชประโยชน์ในครัวเรือน
คิดเป็นรอยละ 38.18  

 4) ความยั่งยืนของโครงการ เกษตรกรรอยละ 96.30 คาดวาจะทําการปรับเปลี่ยนการผลิตตอเนื่องในปีตอไป เนื่องจากนําผลผลิตมาบริโภค         
ในครัวเรือน มีวัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมการปลูกขาวเดิมไดผลผลิตต่ําไมคุมคาตอการลงทุน โดยเกษตรกรรอยละ 3.70 คาดว าจะไมทําการปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากเกษตรกรมีปัญหาดานสุขภาพ และขาดแคลนแหลงน้ํา 

 5) ประเด็นที่พบ  
 5.1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการในระดับมากที่สุด โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.24 (คะแนนเต็ม 5) 
 5.2) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนการผลิต  

(1) เกษตรกรรอยละ 82.61 ขาดแคลนน้ํา เนื่องจากพ้ืนที่เขารวมโครงการฯ เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทานและเป็นพ้ืนที่ไมเหมาะสม/
เหมาะสมนอยในการปลูกขาว 

(2) เกษตรกรรอยละ 56.52 ประสบปัญหาโรค/ศัตรูพืช เนื่องจากเกษตรกรยังขาดประสบการณ์ในการปลูกพืชชนิดใหมจึงสงผล           
ตอการเตรียมการปูองกันและการกําจัดโรค/ศัตรูพืช 

(3) ปัญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ ไดแก ขาดแคลนแรงงาน พื้นที่ไมเหมาะสม และไมมีแหลงจําหนายผลผลิต คิดเป็นรอยละ 19.57 10.87 และ 
6.52 ตามลําดับ 

2.2.3 ขอเสนอแนะ กรมพัฒนาที่ดินและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการดังนี้ 
 1) ควรจัดทําคูมือการดําเนินโครงการ ปี 2563 เพ่ือใหหนวยงานระดับพ้ืนที่มีกรอบและแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน  
 2) เรงจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอในชวงแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตใหทันตอการนําไปใช 
 3) ควรสํารวจความตองการของเกษตรกรกอนดําเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพ่ือใหเพียงพอตอการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกร 
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2.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมสงเสริมการเกษตร รวมกับ กรมการขาว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหมอนไหม กรมวิชาการเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ การยางแหงประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และสินคามีคุณภาพมาตรฐาน เปูาหมาย 3,813 แปลง 
งบประมาณ 940.6900 ลานบาท เบิกจายแลว 464.7432 ลานบาท รอยละ 49.40 (กรมชลประทานใชงบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามารวมดําเนินการ จํานวน 
193.5631 ลานบาท)  

2.3.1 ผลการดําเนินงาน 
 1) วิเคราะห์จัดทําแผนและปรับปรุงขอมูลแปลงใหญที่ดําเนินการตั้งแต ปี 2561 – 2563 จํานวน 1,837 แปลง จากเปูาหมาย 1,846 แปลง 
 2) ถายทอดความรูดานการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงตลาด การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร        

สู Smart Farmer และความเขมแข็งของกลุม ฯลฯ ครบตามเปูาหมาย 613 แปลง 
 3) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูในแปลงใหญ  28,381 ราย จากเปูาหมาย 98,879 ราย 
 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการสงเสริมมาตรฐานในพื้นท่ีเกษตรแปลงใหญ โครงการ Q อาสา 736 ราย จากเปูาหมาย 900 ราย 
 5) รวมกลุมแปลงใหญยางพารา ปี 2559 – 2562 จํานวน 291 แปลง ครบตามเปูาหมาย และในปี 2563 มีการรวมกลุมแปลงใหญยางพารา 

จํานวน 179 แปลง จากเปูาหมาย 114 แปลง   
 6) กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาเกษตรกรเป็นผูจัดการแปลง การพัฒนาดานการผลิต อยูระหวางดําเนินการจัดสรร           

โอนงบประมาณ สํารวจความตองการ และเตรียมการขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นตน 
        2.3.2 ผลการติดตามประเมินผลโครงการ 

 1) การประเมินผลโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (แปลงปี 2560) กรณีศึกษาสินคา ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ออยโรงงาน 
และปาล์มน้ํามัน ในเบื้องตน สรุปไดดังนี้ 

1.1) ดานเศรษฐกิจ 
 (1) มูลคาเพ่ิมจากการลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิต รวม 2,053.34 ลานบาท โดยสินคาขาวมีมูลคาเพ่ิม 1,351.64 ลานบาท 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ 114.58 ลานบาท มันสําปะหลัง 268.82 ลานบาท ออยโรงงาน 132.64 ลานบาท และปาล์มน้ํามัน 185.66 ลานบาท  
 (2) การผลิตและรายไดของเกษตรกรในแปลงใหญ เกษตรกรสินคาขาว ลดคาใชจายการผลิต 676.18 บาทตอไร และผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

41.37 กก.ตอไร มีรายไดหลังหักคาใชจายเพ่ิมขึ้น 2,195.78 บาทตอไร  ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดคาใชจายการผลิต 513.97 บาทตอไร ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 102.68 กก.ตอไร   
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มีรายไดหลังหักคาใชจายเพ่ิมขึ้น 1,598.55 บาทตอไร มันสําปะหลัง ลดคาใชจายการผลิต 652.50 บาทตอไร ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 394.98 กก.ตอไร และมีรายได 
หลังหักคาใชจายเพ่ิมขึ้น 2,113.91 บาทตอไร  ออยโรงงาน ลดคาใชจายการผลิต 1,452.30 บาทตอไร ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 1,048.01 กก.ตอไร มีรายไดหลังหักคาใชจาย 
เพ่ิมขึ้น 1,187.80 บาทตอไร  และปาล์มน้ํามัน ลดคาใชจายการผลิต 570.02 บาทตอไร ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 395.32 กก.ตอไร โดยมีรายไดหลังหักคาใชจายเพ่ิมขึ้น 
1,669.65 บาทตอไร                      

 (3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ภาพรวม 5 สินคา เกษตรกรรอยละ 42.39 ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรแลว รอยละ 21.91 
อยูระหวางการตรวจรับรองมาตรฐาน และรอยละ 35.70 ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งอยูระหวางการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 

1.2) ดานสังคม 
 (1) ระบบเงินทุนหมุนเวียน ภาพรวม 5 สินคา แปลงใหญรอยละ 80.74 มีระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุมแลว เฉลี่ย 507,504 บาทตอแปลง 

ที่เหลือรอยละ 19.26 อยูระหวางการรวบรวมเงินทุน และจัดตั้งกองทุนในกลุมแปลงใหญ  
 (2) คูคาทางธุรกิจซื้อขายผลผลิตรวมกัน ภาพรวม 5 สินคา แปลงใหญรอยละ 65.19 มีคูคาทางธุรกิจแลว โดยมีคูคาเฉลี่ย 2 แหง ที่เหลือ 

รอยละ 34.81 ยังคงซื้อขายผลผลิตกับพอคาท่ัวไปที่ซื้อขายกันประจําตามปกติ 
 (3) ชองทางโอกาสทางการคา ภาพรวม 5 สินคา แปลงใหญรอยละ 67.41 สามารถสรางชองทางโอกาสทางการคาเพ่ิมขึ้น โดยมีชองทางเฉลี่ย         

2 ชองทาง เชน Facebook Line งานแสดงสินคา เป็นตน สวนรอยละ 32.59 อยูระหวางการศึกษาในการเพ่ิมชองทางและประชาสัมพันธ์สินคาของกลุมแปลงใหญ                                                                                                                                                        
 (4) การจําหนายผลผลิตกับภาคเอกชน/ภาครัฐที่ทําขอตกลงรวมกัน ภาพรวม 5 สินคา มีเกษตรกรรอยละ 31.41 ที่นําสินคาไปจําหนาย 

โดยเกษตรกร รอยละ 29.24 ขายผลผลิตไดตามราคาท่ีตกลง (ราคาสูงขึ้น) สวนเกษตรกรรอยละ 68.59 ที่ยังไมนําไปจําหนาย เนื่องจากราคาที่นําไปจําหนวยยังขายได
ในราคาทั่วไป ผลผลิตไมเพียงพอในการนําไปจําหนาย รวมทั้งยังทําตามมาตรฐานผลผลิตที่เอกชนตองการไมได 

 (5) การซื้อปัจจัยการผลิต และการตอรองราคาจําหนายผลผลิต ภาพรวม 5 สินคา มีเกษตรกรที่สามารถซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง              
รอยละ 62.28 สวนรอยละ 37.72 รอแนวทางการดําเนินการของกลุม ดานการตอรองราคาจําหนายผลผลิต เกษตรกรรอยละ 52.32 ที่สามารถตอรองราคาจําหนาย
ผลผลิตได สวนรอยละ 47.68 อยูระหวางการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และรอแนวทางการดําเนินงานของกลุม 

1.3) ดานสิ่งแวดลอม ภาพรวม 5 สินคา เกษตรกรรอยละ 67.66 สามารถลดการใชสารเคมีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สวนรอยละ 32.34 
อยูระหวางการปรับเปลี่ยน ดานการหมุนเวียนสิ่งเหลือใชนํากลับมาใชใหม เกษตรกรรอยละ 87.80 มีการดําเนินการ สวนรอยละ 12.20 ไมมีเวลา และอยูระหวาง 
การปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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1.4) ดานความยั่งยืนของโครงการ 
 (1) ความเขมแข็งของกลุมแปลงใหญ  

(1.1) การปฎิบัติตามกฎระเบียบ และการใหความรวมมือกลุม ภาพรวม 5 สินคา เกษตรกรรอยละ 67.22 ยึดกฎระเบียบขอบังคับกลุม          
อยูในระดับมาก - มากที่สุด และมีเกษตรกรรอยละ 80.05 ใหความรวมมือการดําเนินงานกลุมอยูในระดับมาก - มากที่สุด ซึ่งอยูในเกณฑ์ระดับที่สูงในการสรางความเขมแข็ง  

(1.2) ความโปรงใสของระบบเงินทุนหมุนเวียน ภาพรวม 5 สินคา เกษตรกรรอยละ 91.07 กลุมมีระบบเงินทุนหมุนเวียนที่โปรงใส 
สวนรอยละ 8.93 เห็นวายังไมโปรงใส เนื่องจากบางแปลงยังไมมีการชี้แจงผลการใชจายเงินใหสมาชิกไดรับทราบถึงการดําเนินงานของกลุมแปลงใหญ 

(1.3) ผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจและการปันผลสิทธิพิเศษในกลุม ภาพรวม 5 สินคา กลุมแปลงใหญรอยละ 58.52 ที่มีผลกําไร
จากการดําเนินธุรกิจกลุม สวนรอยละ 41.48 ยังไมมีการจัดตั้งระบบเงินทุนและเงินทุนบางแปลงยังนอย ดานการปันผลสิทธิพิเศษ มีเกษตรกรรอยละ 31.70 ที่ไดรับเงิน
ปันผลหรือสิทธิพิเศษ สวนรอยละ 68.30 ยังไมไดรับ เนื่องจากกลุมยังไมมีเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนยังนอย 

 (2) องค์ความรูแนวทางการปฏิบัติสูความสําเร็จในกลุม จากการรวมกลุมในรูปแบบแปลงใหญสงผลใหสมาชิกมีการพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคกันมากขึ้น ทั้งเกษตรกร ผูนํากลุม และเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) โดยมีเกษตรกรรอยละ 94.42 ที่ไดรับการถายทอดความรู 
ในจํานวนนี้ เกษตรกรรอยละ 92.25 ที่นําองค์ความรูในกลุมไปปฏิบัติ สงผลใหสามารถแกปัญหาในขบวนการผลิตที่ไดผลจริงในพื้นที่ 

 (3) คุณภาพชีวิตในแปลงใหญ  
(3.1) สุขภาพรางกายของเกษตรกร ภาพรวม 5 สินคา จากการตรวจเลือดมีเกษตรกรรอยละ 54.61 ไมมีสารพิษตกคางในรางกาย 

เป็นผลมาจากการลดการใชสารเคมีในขบวนการผลิตลง สงผลใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น ในสวนเกษตรกรรอยละ 45.39 ที่ยังใชสารเคมีในขบวนการผลิตซึ่งตองไดรับการสงเสริม 
การลดการใชสารเคมีตอไป                                           

(3.2) รายไดเสริมในแปลงใหญ ภาพรวม 5 สินคา เกษตรกรรอยละ 42.52 มีรายไดเสริมนอกจากพืชเชิงเดี่ยวในแปลงใหญ เชน ปลูกผัก      
พืชไร ทําสวนผลไม เป็นตน เฉลี่ย 53,770 บาทตอปี สวนรอยละ 57.48 ยังไมมีรายไดเนื่องจากอยูระหวางการปรับเปลี่ยนมาทําพืชทางเลือกเพ่ือสรางรายไดเสริมตอไป 

1.5) ความพึงพอใจ เกษตรกรมีความพอใจตอโครงการฯ อยูในระดับ “มาก” ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.08 (คะแนนเต็ม 5) เพราะไดรับการสงเสริม
องค์ความรู และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลทางการเกษตรในแปลงใหญ รวมทั้งเกิดการรวมกลุมที่เป็นรูปธรรมกวาที่ผานมา 
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1.6) ขอคนพบจากการประเมินผล 
 (1) ดานการผลิต  

(1.1) เกษตรกรแปลงใหญใน 5 สินคา สวนใหญมีคาใชจายในการผลิตลดลง เชน คาพันธุ์ คาปัจจัยการผลิต ปุยเคมี สารเคมี
ปรับเปลี่ยนมาใชปุยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และรวมกลุมซื้อปัจจัย การผลิตในราคาท่ีถูกลง สวนคาใชจายแรงงานภาคเกษตรยังไมมีการเปลี่ยน เพราะเกษตรกรมีการปฏิบัติ
ตามปกติแบบเดิม 

(1.2) ผลกระทบจากภัยแลง ผลผลิตบางสวนของเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญไดรับความเสียหายไมมากนัก เนื่องจากเกษตรกร  
มีการปรับตัวในการนําองค์ความรูไปปฎิบัติ ในการดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น การใชพันธุ์คุณภาพดี ซึ่งทําใหสามารถเพ่ิมผลผลิตได แตยังไมถึงเปูาหมายทีก่ําหนดไว                  

 (2) ดานคุณภาพผลผลิต เกษตรกรบางสวนยังมีการปฏิบัติตามปกติ ไมเนนการผลิตเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร โดยมีเกษตรกร 
รอยละ 42.39 ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร อยูระหวางการตรวจรับรองรอยละ 21.91 และไมไดการรับรองมาตรฐานรอยละ 35.70 

 (3) ดานการตลาด กลุมแปลงใหญมีคูคาทางธุรกิจรอยละ 65.19 เกิดจากการเชื่อมโยงตลาด แตมีเกษตรกรเพียงรอยละ 31.43 ที่นําสินคา
ไปจําหนาย เพราะราคาที่นําไปจําหนายขายไดในราคาทั่วไป มีภาระผูกพันกับพอคาที่ซื้อขายกันประจํา สินคาไมไดมาตรฐานที่ผูประ กอบการกําหนดไว แหลงรับซื้อ 
อยูไกลจากพ้ืนที่ เป็นตน 

 (4) ดานการบริหารจัดการ เกษตรกรรอยละ 98.74 ที่รวมวางแผนบริหารจัดการกลุม และมากกวารอยละ 80 ใหความรวมมือ           
การดําเนินงานของกลุมเป็นอยางดี สวนรอยละ 1.26 ยังไมใหความรวมมือ ตองไดรับการสงเสริมและสรางความเขาใจใหเกษตรกรกลุมนี้เห็นประโยชน์จากการพัฒนา 
กลุมแปลงใหญ 

 (5) ดานการพัฒนาแหลงน้ํา เกษตรกรรอยละ 19.52 ใชประโยชน์จากแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาในแปลงใหญ สวนรอยละ 80.48   
(5.1) ดานการผลิต หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว ควรเรงสงเสริมการใช

เทคโนโลยีและสนับสนุนการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทั้ง 5 ชนิดสินคา เพ่ือทดแทนแรงงานในขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต              
ซึ่งมีคาใชจายการผลิตคอนขางสูง รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมในการตอรองการลดคาใชจายใน 3 ขั้นตอนขางตนกับผูประกอบการ เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีคาใชจาย         
การผลิตที่ถูกลงยิ่งขึ้น 

(5.2) ดานคุณภาพผลผลิต กรมการขาว กรมวิชาการเกษตร ควรตองเรงการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือใหเกษตรกร
สามารถนําผลผลิตไปตอรองในการจําหนายผลผลิตได ในสวนของเกษตรกรที่ไมไดรับรอง ควรสงเสริมเพ่ือใหเกษตรกรเห็นผลจากการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตและ       
สรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตร 
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(5.3) ดานการตลาด กรมสงเสริมสหกรณ์ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรประสานความตองการระหวางผูผลิตกับผูประกอบการ          
ใหเกิดความชัดเจนกอนการผลิต รวมทั้งสรางความเขาใจกับเกษตรกรกอนทําขอตกลง (MOU) รวมกัน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพไดตามมาตรฐาน 
ที่ทางผูประกอบการตองการ รวมทั้งประสานภาคเอกชนในพื้นที่ใกลแปลงใหญในการทํา MOU เพ่ือใหสะดวกตอการนําไปจําหนาย     

(5.4) ดานการบริหารจัดการ กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว สรางความเขาใจใหเกษตรกรที่ยังไมเห็นประโยชน์จากการรวมกลุม 
ในรูปแบบแปลงใหญ ใหทราบถึงผลดีของการรวมกลุมและประโยชน์ที่จะไดรับ เพ่ือใหเกษตรกรกลุมนี้ใหความรวมมือ เกิดความเขมแข็งในกลุมแปลงใหญที่เพ่ิมข้ึน 

(5.5) ดานการพัฒนาแหลงน้ํา กรมชลประทาน ควรดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอ และกรมพัฒนาที่ดิน            
ควรดําเนินการจัดหาแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอนําไปสูการวางแผนบริหารจัดการผลิต/การตลาดของกลุม
เกษตรกรเองได 

2) กิจกรรมการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 

2.1) การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 
 คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) แตละจังหวัดไดมีการประชุม 

พิจาณารายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้ 
 (1) สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการพิจารณาประเมินการชั้นคุณภาพในแปลงใหญ ปี 2562 และ 2563  
 (2) หนวยงานรวมบูรณาการโครงการ พิจารณาขอเสนอโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด ภายใต

กรอบแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมดานการเกษตร จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดานการเกษตร" 
 (3) CoO รวมพิจารณาโครงการสินเชื่อสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ เนื่องจากในชวงไตรมาส 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.63) ประสบ

กับสถานการณ์ Covid-19 และมาตรการปูองกัน อยางเขมงวด สงผลใหหลายจังหวัดไมสามารถจัดประชุม/ขับเคลื่อนโครงการฯได 
 (4) สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ทําแผนและปรับปรุงขอมูล (แปลงใหญ ปี 2561 - 2563) และจัดอบรม

ถายทอดความรูใหแกเกษตรกร โดยเนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลแปลงใหญ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดประชุมเชื่อมโยง 
การดําเนินงานคณะกรรมการเครือขาย ศพก และแปลงใหญ ในทุกระดับ  

 (5) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขาว ดําเนินกิจกรรมจัดเวทีชุมชนในแปลงใหญปี 2561- 2563 รวมทั้งจัดประชุมการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ขาวใหเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ 

 (6) สํานักงานประมงจังหวัด ดําเนินการสงเสริมเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
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 (7) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ดําเนินการจัดสัมมนาถายทอดความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ 
การตลาด การแปรรูป และการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตในแปลงใหญ ปี 2562 - 2563 

 (8) สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ดําเนินการจัดเวทีชุมชนเพ่ือรวมวางแผนการดําเนินงานแปลงใหญ ปี 2563 และอบรมถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกร เนนการลดตนทุน การจัดแปลงเรียนรู การนํานวัตกรรมมาปรับใชในแปลง รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาแปลงใหญ 

 (9) การยางแหงประเทศไทยจังหวัด ดําเนินการจัดอบรมการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตโดยใชน้ํากรดฟอร์มิก เพ่ิมรายไดจากอาชีพเสริม  
ในสวนยาง และสรางจุดเรียนรูในแปลงใหญ 

 (10) สถานีพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสงเสริมการปลูกพืชปุยสดเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน สงเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด (โดโลไมท์) การผลิตปุยหมัก 
และน้ําหมักชีวภาพ  

  2.2) ประเด็นที่พบในพ้ืนที่ 
 (1) ดานการผลิต  

(1.1) การลดตนทุนการผลิต เกษตรกรสวนใหญมีตนทุนการผลิตที่ลดลง แตไมสามารถลดไดตามเปูาหมาย เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิต
ปรับตัวสูงขึ้น 

(1.2) การเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรประสบปัญหาภัยแลง และเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดทําใหการเพ่ิมของผลผลิตยังไมไดตามเปูาหมาย  
(1.3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีเกษตรกรเพียงบางสวนที่ผลิตเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร ซึ่งสวนใหญยังคงผลิตแบบเดิม 

เนื่องจากขายไดในราคาทั่วไป   
 (2) ดานการบริหารจัดการ 

(2.1) สถานการณ์ COVID-19 และมาตรการปูองกันอยางเขมงวด ทําใหมีขอจํากัดในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร และ 
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือพัฒนากลุมตองเลื่อนออกไป ไมเป็นไปตามแผน รวมถึงสงผลดานการตลาดทั้งในและตางประเทศ เชน ไดรับผลกระทบในดานการจําหนาย
สินคาเกษตรไมมีผูประกอบการมารับหรือหรือไมสามารถสงออกตางประเทศได 

(2.2) ประธานกลุมแปลงใหญ บางแปลงยังขาดความพรอมในการบริหารจัดการกลุมแปลงใหญ  
 (3) ดานการตลาด  

(3.1) การเชื่อมโยงตลาด ในบางแปลงยังไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งเกษตรกรยังคงขายผลผลิตในราคาท่ัวไป 
(3.2) กลุมแปลงใหญ บางแปลงยังขาดการรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองทางการตลาด  
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 2.3) แนวทางแกไขปัญหาของจังหวัด 
 (1) หลังจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย หนวยงานระดับจังหวัดสามารถจัดอบรมได โดยใหเวนระยะหาง และใสหนากากอนามัย 

สําหรับชองทางการจําหนายผลผลิต ภาครัฐหาตลาดภายในประเทศรองรับและบริหารจัดการเรื่องการกระจายผลผลิตชวงกระจุกตัว 
 (2) ปรับแผนใหสอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 (3) บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการลงพ้ืนที่ชวงเวลาเดียวกัน เพ่ือกระชับเวลาและอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
 (4) ดานการเชื่อมโยงตลาด สงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาที่ไดรับรองมาตรฐาน แลวจึงประสานผูประกอบการใหทราบถึงคุณภาพผลผลิต

เพ่ือใหเกิดการซื้อขายที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 (5) ดานการลดตนทุนการผลิต ดานพืช มีการหารือในระดับจังหวัดใหเกษตรกรใชปุยตามวิเคราะห์ค าดิน ลดใชสารเคมี ดานปศุสัตว์          

ผสมอาหารขนใชเอง และดานประมง ลดการใชอาหารสําเร็จรูป เพื่อการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร 
 (6) ดานการเพ่ิมผลผลิต รัฐรวมสํารวจพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง โดยเขาไปชวยเหลือเยียวยาเกษตรกร เชน หาแหลงน้ําใหกับเกษตรกร 

ชดเชยรายได หาปัจจัยการผลิตสนับสนุนในปีเพาะปลูกถัดไป ลดดอกเบี้ยเงินกู หรือพักชําระหนี้ รวมทั้งใหความรูเรื่องแมลง ศัตรูพืชแกเกษตรกร   
 (7) ดานพัฒนาคุณภาพผลผลิต ในบางจังหวัดเรงสงเสริมสรางความเขาใจใหเกษตรกรเห็นผลจากการผลิตสินคาปลอดภัย รวมทั้งสงเสริม 

การเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 (8) ดานบริหารจัดการ ดําเนินการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาใหเกษตรกรเป็นผูจัดการแปลงในปีที่ 2 กลุมจะไดบริหารจัดการกลุมไดดียิ่งขึ้น 
 (9) ดานการตลาด บางจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ภาครัฐไดสงเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดใหกับกลุมเกษตรกรแปลงใหญ         

หาตลาดภายในประเทศรองรับ รักษาคุณภาพสินคา คัดขนาดผลผลิตเพื่อแกปัญหาเรื่องราคา  
 (10) ภาครัฐสงเสริมการหาตลาดรองรับใหเกษตรกร โดยใหแปลงใหญจัดทํา MOU เพ่ือใหมีตลาดรองรับผลผลิตเกษตรกรมีรายไดท่ีมั่นคง         

2.4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญระดับจังหวัด 
 (1) ดานการบูรณาการของหนวยงานในระดับจังหวัด 

(1.1) เปูาหมายทั้ง 5 ดานของโครงการแปลงใหญจะประสบความสําเร็จไดตองรวมมือกันหลายภาคสวน รวมทั้งเกษตรกรตองมีความเขมแข็ง 
หนวยงานภาครัฐตองบูรณาการรวมมือกันอยางเต็มที่ เพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปูาหมายของโครงการฯ 

(1.2) กิจกรรมการติดตามโครงการ ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมทั้งหนวยงานรวมบูรณาการพิจารณานําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 
เพ่ือผลักดันใหเกษตรกรประสบความสําเร็จครบตามวัตถุประสงค์โครงการ   
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(1.3) หนวยงานระดับจังหวัด ควรเรงใหความรูเกษตรกรในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตใหเป็นไปตามแผนรวบรวมผลผลิต พรอมทั้งจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตใหเกษตรกรโดยการทํา MOU ใหความรูดานการพัฒนาศักยภาพ 5 ดาน และการจัดชั้นแปลงใหญเพ่ือดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสม อันจะนําไปสู 
การบรรลุผลตามเปูาหมายโครงการฯ   

 (2) ดานการผลิต 
(2.1) หนวยงานระดับจังหวัดควรจัดระบบการติดตามสถานการณ์ภัยแลงและแกไขปัญหาภัยแลงตามมาตรการของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยแบงเป็น 3 แนวทาง ไดแก 1) กอนเกิดภัย (วางแผนการบริหารจัดการน้ําลวงหนา เพ่ือไมใหขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค ประชาสัมพันธ์แจงเตือน
ประชาชนใหทราบ และชวยประหยัดการใชน้ํา) 2) ขณะเกิดภัย และ 3) ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย 

(2.2) กลุมแปลงใหญที่ประสบปัญหาภัยแลง โรคระบาด หรือแมลงศัตรูพืช หนวยงานรัฐควรสนับสนุนการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบ โดยรวมบูรณาการทุกหนวยงานในพื้นท่ีและจัดสรรปัจจัยการผลิตหรือเยียวยาหรือชดเชยรายไดใหกับเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ 

 (3) ดานการตลาด 
(3.1) ควรมีการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือขาย ผูผลิตพบผูบริโภคเพ่ือเชื่อมโยงตลาด เรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคและทราบถึงเรื่องราวของ

ผูผลิต (Story) และเป็นการเพิ่มชองทางการตลาด และควรเรงรัดสงเสริมการขายสินคาออนไลน์และปรับกระบวนการเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือปรับบรรจุ ภัณฑ ์       
เพ่ือสะดวกตอการสงสินคาขายออนไลน์                                                                      

(3.2) ภาครัฐควรรวมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงการตลาดในหลายชองทาง เชน ตลาดออนไลน์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด          
ตลาดโมเดิร์นเทรด ตลาดสหกรณ์การเกษตร และ Lazada เป็นตน และทํา MOU ในเรื่องปริมาณและราคาอยางยุติธรรมแกท้ังสองฝุาย 

 

2.4 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน รวมกับ กรมการขาว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหมอนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ์ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมูลคาของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์/สินคา/บริการดานเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมการคา/การบริโภคสินคา
เกษตรอินทรีย์ ในประเทศ มาตรฐานและระบบการรับรองสินคาเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ เปูาหมายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  
ไมนอยกวา 660,000 ไร งบประมาณ 811.5306 ลานบาท เบิกจายแลว 637.5833 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 78.57 

2.4.1 ยุทธศาสตร์การสงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองค์ความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  
 เสริมสรางความรู ความเขาใจเกษตรอินทรีย์  เกี่ยวกับการผลิตขาวอินทรีย์ การเตรียมการปรับเปลี่ยนการผลิตเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เกษตรอินทรีย์แบบมีสวนรวม ฯลฯ ดําเนินการแลว 39,320 ราย คิดเป็นรอยละ 64.91 ของเปูาหมาย 60,578 ราย 
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2.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรีย์ 
 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ ดําเนินการจัดอบรมการเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและนาขาวอินทรีย์          

การเตรียมความพรอมบุคคลกรในการตรวจรับรอง จัดทําบัญชี และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดําเนินการแลวใน ดานการเพ่ิมศักยภาพ        
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและนาขาวอินทรีย์ และความรูดานบัญชีแกเกษตรกร รวม 2,961 ราย คิดเป็นรอยละ 89.46 เปูาหมาย 3,310 ราย         
สวนกิจกรรมอ่ืน ๆ เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 และสนับสนุนปัจจัยการผลิต           
แกเกษตรกร ดําเนินการแลว 159 ราย คิดเป็นรอยละ 27.41 ของเปูาหมาย 580 ราย 

2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินคาและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 1) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองการผลิตขาวอินทรีย์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงประมงอินทรีย์ แปลงพืชอินทรีย์ 

และตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจตออายุมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ดําเนินการ 3 ,804 กลุม คิดเป็นรอยละ 77.19 ของเปูาหมาย 4,928 กลุม เกษตรกร 
81,932 ราย คิดเป็นรอยละ 75.55 ของเปูาหมาย 108,454 ราย พ้ืนที่ 691,525.07 ไร คิดเป็นรอยละ 71.47 ของเปูาหมาย 967,550 ไร และ 5,188 ฟาร์ม 
คิดเป็นรอยละ 199.62 ของเปูาหมาย 2,599 ฟาร์ม  

 2) สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาและบริการดานเกษตรอินทรีย์ สงเสริมพัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียว ดําเนินการแลว 9 แหง คิดเป็นรอยละ 52.94
ของเปูาหมาย 17 แหง 

2.4.4 แผนงานบูรณาการพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ระดับภาค (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหนวยงานดําเนินการ 

1) สงเสริมเกษตรอินทรีย์ ดานการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ เทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและสงเสริมระบบการรับรองแบบมีสวนรวม และระบบ
เกษตรอินทรีย์ PGS จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร ดําเนินการแลว 323 ราย คิดเป็นรอยละ 19.88 เปูาหมายรวม 1,225 ราย  

2) ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดําเนินการแลว 430 ฟาร์ม คิดเป็นรอยละ 35.83 ของเปูาหมาย 1,200 ฟาร์ม ในพ้ืนที่ 
951.21 ไร คิดเป็นรอยละ 11.89 ของเปูาหมาย 8,000 ไร 

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปศุสัตว์แกเกษตร 45 ราย คิดเป็นรอยละ 75.00 ของเปูาหมาย 60 ราย 
2.4.5 ผลการติดตามในพ้ืนที่ ครั้งที่ 1 เพ่ือติดตามผลตอเนื่องจาก ปี 2562 โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย์ของกรมการขาว ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 

ลําปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ รอยเอ็ด และขอนแกน เมื่อชวงเดือนมีนาคม 2563 พบวา 
1) การนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน์ พบวา เกษตรกรไดนําความรูมาปฏิบัติในเรื่องการผลิตแบบอินทรีย์แลว โดยเกษตรกรรอยละ 68 .42 

สามารถนํามาปฏิบัติไดท้ังหมด และรอยละ 31.58 นํามาปรับใชไดบางสวน ซึ่งเรื่องที่นํามาปรับใชสวนใหญ คือ การทําปุยหมัก การปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด การใชสาร
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ชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช การจัดการแหลงน้ํา และการทําแนวกันชน ซึ่งสงผลดีตอคุณภาพดิน คุณภาพของผลผลิต สิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง 
อยางไรก็ตามเกษตรกรบางรายที่ยังไมไดนําความรูมาปฏิบัติ เพราะประสบปัญหา เชน ขาดเงินทุน อายุมาก ขาดแคลนแรงงาน และแหลงน้ําไมเอ้ืออํานวยหรือประสบภัยแลง  

2) ดานผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ พบวา กอนเขารวมโครงการเกษตรกรทํานาแบบปกติทั่วไป ผลผลิต เฉลี่ย 438 กิโลกรัมตอไร และเมื่อเขารวม
โครงการในปีแรกที่ปรับเปลี่ยนสูรูปแบบอินทรีย์ผลผลิตไดปรับลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากการหยุดใชสารเคมีตาง  ๆ อยางไรก็ตามเมื่อเกษตรกรไดมี
ประสบการณ์ในการผลิตขาวอินทรีย์และที่ดินไดรับการฟ้ืนฟู ผลผลิตในปี 2562 ไดปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเห็นไดวาเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยน 
การผลิตเป็นขาวอินทรีย์ในระยะตอมา ผลผลิตเฉลี่ยตอไรจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหความรู ความเขาใจแกเกษตรก รถึงความตอเนื่องในการปรับปรุง
บํารุงดิน ควบคูไปกับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพที่จะสงผลใหปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนได 

3) ดานราคาจําหนายผลผลิต โดยเฉลี่ยจะสูงกวาขาวที่ผลิตแบบทั่วไป 1,500 – 2,000 บาทตอตัน ซึ่งขึ้นอยูกับคุณภาพของขาว และการบริหาร 
จัดการรับซื้อของโรงสีวามีการแยกประเภทขาวที่รับซื้อหรือไม สวนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา มีกลุมเกษตรกรบางพ้ืนที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปผลผลิตขาวเปลือกเป็นขาวสารเอง 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหมากกวาการนําขาวเปลือกไปจําหนายใหแกโรงสี และหรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพื่อจําหนายในนามกลุม 

2.4.6 ประเด็นที่พบ จากการติดตามในกิจกรรมอื่น ๆ ของหนวยงานรวมดําเนินงาน 
1) กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการสนับสนุนสารปรับปรุงบํารุงดิน เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ํา และเงินอุดหนุน ในบางพ้ืนที่ไม ตรงกับ 

ฤดูการผลิตของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรไมสามารถใชประโยชน์จากปัจจัยการผลิตได ตองรอน้ําและฤดูการผลิต และการสนับสนุนอาหารสัตว์อินทรีย์ สามารถใชไดเพียง
ในชวงเริ่มตน เมื่อเกษตรกรใชหมดตองรับภาระตนทุนคาอาหารสัตว์อินทรีย์ที่สูงกวาอาหารสัตว์ปกติ และหายากกวาอาหารสัตว์ทั่วไป 

2) ผลผลิตอินทรีย์มีราคาจําหนายไมแตกตางเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตเคมีทั่วไป เนื่องจากไมมีการกําหนดราคาของผลผลิตอินทรีย์แยกอยางชัดเจน 
รวมถึงในพ้ืนที่ยังไมมีตลาดรองรับสินคาอินทรีย์ นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์แกผูบริโภค ทําใหเกษตรกรบางรายขาดแรงจูงใจในการทําเกษตรแบบอินทรีย์ตอไป 

3) ปัญหาพ้ืนที่ขางเคียงยังทําเกษตรแบบเคมี ทําใหเกิดผลกระทบตอการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนหรือตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ ทําใหตองลงทุน 
ทําแนวกันชนระหวางพ้ืนที่ ซึ่งเกษตรกรจะมีตนทุนในการทําเกษตรอินทรีย์ที่สูงขึ้น  

4) เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ ประสบกับปัญหาภัยแลง และการขาดแคลนแหลงน้ําหรือแหลงน้ําไมเอ้ืออํานวยในการทําการเกษตร
แบบอินทรีย์ ซึ่งทําใหผลผลิตนอยหรือทําการเกษตรไมได นอกจากนี้ยังมีผลทําใหไมผานการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนหรือตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ 

5) นอกจากการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานแลว ควรสงเสริมและสนับสนุนกลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพในการแปรรูป
ผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ สรางมูลคาเพ่ิม และตองมีแผนการประชาสัมพันธ์การทําการตลาดใหกลุมผูบริโภคท่ีสนใจสินคาเกษตรอินทรีย์สามารถเขาถึงไดมากข้ึน 
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2.4.7 ผลการติดตามในพ้ืนที่ ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตามผลตอเนื่องจาก ปี 2562 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมสงเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ของกรมปศุสัตว์ และ
กิจกรรมสงเสริมการผลิตประมงอินทรีย์ ของกรมประมง พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ รอยเอ็ด และขอนแกน  

1) ดานการสงเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พบวา เกษตรกรที่ผานการอบรมทุกราย สามารถนําความรูดานการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และการตรว จ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาปฏิบัติใชใหตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เชน การปรับปรุงระบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การผลิตอ าหารสัตว์อินทรีย์ และ
ขอกําหนดการใชสารชีวภัณฑ์ในสัตว์เลี้ยง เป็นตน ในเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขอินทรีย์สวนใหญ  เพ่ิงจะเริ่มทําการเลี้ยงเป็นปีแรกโดยไดรับการสนับสนุนพันธุ์ไกไข และอาหาร
สัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ มีการเลี้ยงเฉลี่ยฟาร์มละ 248 ตัว สามารถผลิตไขไกไดทั้งหมด 37,980 ฟอง เฉลี่ยวันละ 211 ฟอง และจําหนายไขไกไดฟองละ 5.00 บาท 
ซึ่งสูงกวาไกไขท่ีเลี้ยงแบบทั่วไปประมาณฟองละ 2.40 บาท คิดเป็นมูลคาการจําหนาย 189,900 บาทตอปี หรือเกิดรายไดสวนเพิ่ม 91,152 บาทตอปี 

2) ดานการสงเสริมการผลิตประมงอินทรีย์ พบวา เกษตรกรรอยละ 96.30 สามารถนําความรูจากการอบรมเรื่องการผลิตประมงอินทรีย์มาปฏิบัติ  
ใชทั้งหมด โดยทําประมงอินทรีย์ควบคูไปกับการผลิตขาวอินทรีย์ เพ่ือนําปลายขาว ลําขาว และฟางขาวอินทรีย์มาใชเป็นอาหารในการเลี้ยงปลา โดยเกษตรกรมีการเลี้ยง
ปลานิลเฉลี่ยบอละ 4,912 ตัว ใชเวลาในการเลี้ยงปลานิลประมาณ 240 วัน ซึ่งเกษตรกรสามารถจับจําหนายไดเฉลี่ย 4,833 ตัว และจําหนายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
49.14 บาท ซึ่งสูงกวาราคาปลานิลที่เลี้ยงแบบทั่วไปกิโลกรัมละ 5.60 บาท คิดเป็นมูลคาการจําหนาย 237,494 บาทตอปี หรือเกิดรายไดสวนเพิ่ม 27,065 บาทตอปี 
ทั้งนี้ จากการติดตามยังพบวาจากสภาพอากาศท่ีรอน และพ้ืนที่ไมเหมาะสม พันธุ์ปลานิลที่เกษตรกรบางรายไดรับไปเพาะเลี้ยงจึงไมแข็งแรงและมีอัตราการรอดชีวิตต่ํา และ
ปัญหาภัยแลง ทําใหมีน้ําไมเพียงพอสําหรับการเลี้ยง  

2.4.8 ขอคนพบ 
 1) จากสถานการณ ์COVID-19 สงผลกระทบใหการปฏิบัติงานบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการได โดยเฉพาะการจัดอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกร  
 2) การดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ยังไมมีเปูาหมายที่ชัดเจนในการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
3) เกษตรกรที่สนใจทําเกษตรอินทรีย์ยังขาดความรู ความเขาใจในการทําเกษตรอินทรีย์ทําใหไมผานการประเมินการตรวจตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ เชน การบันทึกขอมูลการผลิต การจัดการแหลงน้ํา การจัดทําแนวกันชน เป็นตน 
 4) กลุมเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตขาวตามมาตรฐานอินทรีย์ และไมมีแหลงรับซื้อหรือหลักประกันดานราคาท่ีชัดเจน 

2.4.9 ขอเสนอแนะ 
 1) การจัดกิจกรรมอบรมถายทอดความรูตองปรับวิธีดําเนินงานใหเขากับสถานการณ์ โดยพัฒนาสื่อ/รูปแบบการเรียนรูอ่ืนทดแทนการจัดอบรม และ/หรือ

ใชผูนําหรืออาสาสมัครเกษตรกรของชุมชนในการขยายผล 
 2) สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย์ แหลงจําหนาย และผูบริโภคเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการทําเกษตรอินทรีย์ 
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2.5 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
และกรมสงเสริมการเกษตร เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรเปูาหมายที่ผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสําหรับ
การบริโภคหรือสงจําหนายตางประเทศ เปูาหมาย เกษตรกร/ผูประกอบการไดรับการถายทอดความรูเพ่ือเขาสูระบบการผลิตตามมาตรฐาน และแหลงผลิต/สถานประกอบการ 
(แปลง/ฟาร์ม : ขาว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ไดรับการรับรองมาตรฐาน งบประมาณ 833.6080 ลานบาท เบิกจายแลว  424.1395 ลานบาท (รอยละ 50.88) 

2.5.1 ดานมาตรฐานสินคาเกษตร มีการเตรียมการใชมาตรฐานบังคับ 1 เรื่อง ครบตามเปูาหมาย โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต 2563 ดําเนินการ 97 รา ย 
(เปูาหมาย 100 ราย) การประเมินความเทาเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบขาย การรับรองหนวยรับรอง/หนวยตรวจ และสนับสนุนการถายโอนภาร กิจ 5 ครั้ง 
(เปูาหมาย 10 ครั้ง) การพัฒนาระบบการผลิตและการตรวจรับรองใหความพรอมในการดําเนินงานตามมาตรฐานบังคับ ดําเนินการ 1 เรื่อง (เปูาหมาย 2 เรื่อง)         
การพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB) เพ่ือรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการ 1 แหง (เปูาหมาย 2 แหง) การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพรอมผูตรวจ
ประเมินและพัฒนาศักยภาพหนวยรับรองและผูตรวจ โดยดําเนินการพัฒนา CB/IB 204 ราย (เปูาหมาย 410 ราย) พัฒนาผูตรวจประเมินตามมาตรฐานสินคาเกษตร    
สําหรับ Smart Farmer และ YFS ดําเนินการ 1 ครั้ง (เปูาหมาย 3 ครั้ง) การตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพ่ือการสงออก ดําเนินการ 1 โรง (เปูาหมาย 
29 โรง) ตรวจติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล ดําเนินการ 8 โรง (เปูาหมาย 38 โรง) พัฒนาและขยายผลระบบตามการสอบสินคาเกษตร จํานวน 4 ครั้ง (เปูาหมาย 6 ครั้ง) 
และจัดนิทรรศการเพ่ือเสริมสรางความเขาใจดานมาตรฐานและการรับรองของไทยในตางประเทศ จํานวน 2 ครั้ง (เปูาหมาย 6 ครั้ง)  การสงเสริมรานอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัยเลือกใชสินคา Q ดําเนินการ 48 ราน/สาขา (เปูาหมาย 265 ราน/สาขา) การรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ดําเนินการ 16 จังหวัด (เปูาหมาย 65 จังหวัด) 
จํานวนผูตรวจประเมินสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการตรวจประเมินที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ.) ดําเนินการ 176 ราย 
(เปูาหมาย 410 ราย) จํานวนรานคา/สาขา ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน Q Restaurant และ Q Market (Outcome) ดําเนินการ 48 ราน (เปูาหมาย 265 ราน) 

2.5.2 ตรวจสอบและรับรองสถานที่รวบรวม คัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ขาว ดําเนินการแลว 9 แหง (เปูาหมาย 30 แหง) ดานการตรวจสอบและรับรองระบบเมล็ด
พันธุ์แบบกลุม ดําเนินการแลว 101 กลุม (เปูาหมาย 400 กลุม) การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย์ (แบบรายกลุม) ดําเนินการ 2,211 กลุม (เปูาหมาย          
2,397 กลุม) การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขาวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) ดําเนินการ 490 แปลง (เปูาหมาย 1,500 แปลง) การจัดพิมพ์ใบรับรองและเอกสาร     
แจงผลการตรวจประเมินใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และผูประกอบการ ดําเนินการ 83 ใบ (เปูาหมาย 10,000 ใบ) การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีขาว 
ดําเนินการ 2 โรง (เปูาหมาย 10 โรง) การตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขาว ดําเนินการ 18 ผลิตภัณฑ์ (เปูาหมาย 40 ผลิตภัณฑ์) การตรวจรับรองเครื่องหมาย      
ขาวพันธุ์แท ดําเนินการ 19 ผลิตภัณฑ์ (เปูาหมาย 40 ผลิตภัณฑ์) การตรวจติดตาม ควบคุมกํากับสถานประกอบการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ์ขาว ผลิตภัณฑ์ขาว Q 
ดําเนินการ 494 ราน (เปูาหมาย 500 ราน)  
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2.5.3 ดานการตรวจรับรองสินคาปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และรานคาจําหนายสินคาปศุสัตว์ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ์กําหนด 60,019 แหง 
(เปูาหมาย 44,800 แหง) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคาปศุสัตว์ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ์กําหนด 257,350 ตัวอยาง (เปูาหมาย 336,660 ตัวอยา ง) ตรวจประเมิน
สถานประกอบการดานปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 266 แหง (เปูาหมาย 300 แหง) และตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินคาปศุสัตว์ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล 526 ตัวอยาง (เปูาหมาย 800 ตัวอยาง) 

2.5.4 ดานการตรวจรับรองสินคาประมง   
1) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผูประกอบการดานการประมงและบุคลากรภาครัฐดานการประมง 5,137 ราย (เปูาหมาย 6,000 ราย) ตรวจสอบ 

และรับรองคุณภาพสินคาประมง 25,083 แหง (เปูาหมาย 27,000 แหง) ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเลี้ยงและสถานประกอบการ 65,690 ตัวอ ยาง 
(เปูาหมาย 82,800 ตัวอยาง) ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 402,098 ฉบับ (เปูาหมาย 636,870 ฉบับ) ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
39,963 ตัวอยาง (เปูาหมาย 89,780 ตัวอยาง) และเฝูาระวังการปูองกันการลักลอบการนําเขาและสงออกสัตว์น้ํา ซากสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ 69,097 ครั้ง (เปูาหมาย 
80,300 ครั้ง) 

2) การเฝูาระวังโรคสัตว์น้ํา 154,808 ตัวอยาง (เปูาหมาย 190,024 ตัวอยาง) เฝูาระวังฟาร์มปลอดโรค 70 แหง (เปูาหมาย 55 แหง) การจัดการ 
เชื้อดื้อยาตานจุลชีพในสัตว์น้ํา 189 ตัวอยาง (เปูาหมาย 450 ตัวอยาง) การตรวจรับรองกุงมีชีวิตสงออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 9,882 ตัวอยาง (เปูาหมาย 18,170 
ตัวอยาง) การเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมจากแหลงน้ําธรรมชาติ 15,205 ตัวอยาง (เปูาหมาย 17,055 ตัวอยาง) การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา 
6,016 ตัวอยาง (เปูาหมาย 8,726 ตัวอยาง) และการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพ่ือใชในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 102,022 ขวด/ซอง (เปูาหมาย 146,000 ขวด/ซอง) 

2.5.5 ดานการตรวจรับรองแหลงผลิตพืช (ผัก - ผลไม)  
1) ตรวจสอบแหลงผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม 86,208 ฟาร์ม (เปูาหมาย 25,000 ฟาร์ม) เกษตรกร 

75,519 ราย พ้ืนที่ 671,078.04 ไร ผานการรับรอง 80,613 ฟาร์ม เกษตรกร 70,116 ราย พ้ืนที่ 637,385.00 ไร โรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด
เพ่ือรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ GMP 900 โรงงาน (เปูาหมาย 450 โรงงาน) ผานการรับรอง 882 โรงงาน 

2) พัฒนาและขยายผลการลดการใชสารเคมีทางการเกษตรที่สงผลตอเกษตรกรและคุณภาพสิ่งแวดลอม 2 กิจกรรม ครบตามเปูาหมาย โดย ตรวจ
สินคาจากแหลงผลิต (โรงงานผูผลิตปุย/โรงงานผูผลิตวัตถุอันตราย/สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์) จํานวน 448 รานคา/โรงงาน และอบรมสารวัตรเกษตรที่มี Q Inspector 
จํานวน 112 ราย 

3) พัฒนาเจาหนาที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากรดานมาตรฐาน GAP 400 ราย ครบตามเปูาหมาย อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน 
GAP และศึกษาดูงาน 15,000 ราย ครบตามเปูาหมาย ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบื้องตน 8,841 แปลง (เปูาหมาย 15,000 แปลง)  และ  
นํารองงานสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในตามระบบมาตรฐาน GAP ICS 5 กลุม (เปูาหมาย 6 กลุม) 
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2.6 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย มีกรมปศุสัตว์ เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ใหมีความแข็งแรง เปูาหมาย 
จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 1 แหง สนับสนุนเกษตรกร 100 ราย งบประมาณ 17.5250 ลานบาท เบิกจายแลว 9.2300 ลานบาท   
คิดเป็นรอยละ 52.67 ของเปูาหมาย สําหรับผลการดําเนินการสนับสนุนองค์ความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตว์ โดยสาธิตการทําอาหารสัตว์คุณภาพดี ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง ซึ่งเป็นศูนย์เดิมที่ดําเนินการในปี 2562 จํานวน 50 ราย (เปูาหมาย 100 ราย) โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ 1 แหง ครบตามเปูาหมาย 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือเขารับบริการ ณ ศูนย์ใหม ปี 2563 
 

2.7 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร มีกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหนวยงานดําเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาศักยภาพการผลิต และการรวมกลุมผูผลิตพืชสมุนไพร ใหสามารถเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาด เปูาหมาย 
พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 1,200 ราย และสงเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินแกเกษตรกร จํานวน 1,200 ราย งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 9.5623 ลานบาท 

2.7.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2563 ดําเนินการพัฒนาความรูและศั กยภาพของเกษตรกรแลว จํานวน 1,080 ราย คิดเป็นรอยละ 90.00             
ของเปูาหมาย จํานวน 1,200 ราย ดําเนินการสงเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินแกเกษตรกรแลว จํานวน 1,094 ราย คิดเป็นรอยละ 
91.17 ของเปูาหมาย จํานวน 1,200 ราย และเบิกจายงบประมาณแลว 5.3992 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 56.46 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 9.5623 ลานบาท 

2.7.2 ผลการติดตามเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ปี 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแกน  ชุมพร และนครศรีธรรมราช  
รวม 7 จังหวัด ระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการสัมภาษณ์เจาหนาที่และเกษตรกรรวม 63 รายสรุปไดดังนี้  

1) การใชประโยชน์จุดเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 88.89 มีการเขาใชประโยชน์ในจุดเรียนรู
ดังกลาว เชน การศึกษาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสมุนไพรและการแปรรูปผลผลิต เป็นตน 

2) การจําหนายผลผลิต เกษตรกรรอยละ 59.02 มีการจําหนายผลผลิตแลว โดยรอยละ 62.50 รวมกลุมจําหนาย รอยละ 37.50 จําหนายเอง 
และอีกรอยละ 40.98 ยังไมไดจําหนายผลผลิต เนื่องจากเพ่ิงเริ่มปลูก ผลผลิตเสียหายจากภัยแลง และเก็บไวขยายพันธุ์ โดยเกษตรกรที่จําหนายผลผลิตแลวมีรายได  
จากการจําหนายผลผลิตพืชสมุนไพรเฉลี่ยรายละ 1,175 บาทตอเดือน 

3) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ ในภาพรวมระดับมากที่สุด ทีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
4) ประเด็นที่พบ เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีขอจํากัดดานการผลิตทั้งดานเงินทุน อุปกรณ์แปรรูปผลผลิต แหลงน้ํา และตลาดรับซื้อผลผลิต 

นอกจากนี้ พบวา โรงพยาบาลที่มีความตองการซื้อสมุนไพรเป็นจํานวนมาก แตผลผลิตที่รับซื้อตองผานการรับรองแหลงผลิต GAP ซึ่งเกษตรกรเห็นวาการขอรับรองมาตรฐาน
ดังกลาวตองใชเงินทุน มีข้ันตอนที่ยุงยาก และใชเวลาคอนขางนาน 
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5) ขอเสนอแนะ ควรสํารวจความตองการของเกษตรกร เพ่ือการวางแผนการฝึกอบรมถายทอดความรู และสนับสนุนปัจจัยการผลิตใหสอดคลองกับ
ความตองการ และสงเสริมความรูหรือใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของขั้นตอนการขอรับรองแหลงผลิต GAP แกเกษตรกร รวมทั้งประสานจัดหาและขยายตลาดในการรับซื้อ
ผลผลิตของเกษตร 
 

2.8 โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร มีกรมการขาว และกรมปศุสัตว์ เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสําหรับสินคาเกษตร และสงเสริมพัฒนา 
ความรูดานการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน สามารถแขงขันทางธุรกิจได เปูาหมาย 1,750 ราย ดําเนินการแลว 1,270 ราย คิดเป็น 
รอยละ 72.57 ของเปูาหมาย งบประมาณ 29.3275 ลานบาท เบิกจายแลว 10.2465 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 34.94 ของเปูาหมาย  

2.8.1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพ่ิมสูง รับสมัครกลุมวิสาหกิจชุมชนเขารวมโครงการ ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลําภู รอยเอ็ด มหาสารคาม 
หนองคาย นครพนม กาฬสินธุ์ พังงา ตรัง พัทลุง แพร และลําปาง แลว 12 ราย โดยมีความตองการแปรรูป เชน เครื่องดื่มในรูปแบบผง ขาวเมา ขาวฮางผงชงดื่ม ขาวตัง 
และเศษขาวที่เหลือจากการอบขาวแต๋น ฯลฯ ขณะนี้อยูระหวางวิจัยทางการตลาด รวมทั้งความตองการและความพรอมของกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ตองการ
สําหรับตอยอดการแปรรูปขาว 

2.8.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
1) ถายทอดความรู แนะนํา พัฒนาตอยอดดานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ใหแกเกษตรกร ประเภทผลิตภัณฑ์ 

เนื้อสัตว์และนม รวม 1,125 ราย (เปูาหมาย 1,500 ราย) ประเภทผลิตภัณฑ์ไขและสัตว์อ่ืนๆ รวม 145 ราย (เปูาหมาย 250 ราย) 
2) ผลการติดตามเกษตรกรที่เขารวมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม และมหาสารคาม พบวา หนวยงานไดดําเนินการจัดอบรมการแปรรูปน้ํานม  

ขั้นพ้ืนฐาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไกงวง แลวบางสวน โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจตอการจัดอบรมถายทอดความรูการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกลาว ในระดับมากที่สุด 
ที่คาคะแนน 4.50 (คะแนนเต็ม 5) และเกษตรกรรอยละ 100.00 มีการนําความรูไปใชประโยชน์แลว 

 

2.9 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  มีกรมการขาว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสงเสริม ขยายผลการผลิต สรางอาชีพและรายไดจากสินคาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เปูาหมาย มูลคา
สินคาขาว สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์/ขาวพ้ืนเมืองที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 สงเสริมสถาบันเกษตรกร 75 แหง เกษตรกรแปรรูปสินคาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่ น 
750 ราย และพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ภาคใตใหเหมาะสมสามารถปลูกขาวสังข์หยด 4,000 ไร และปลูกพืชอาหารสัตว์ 8,000 ไร งบประมาณ 16.6129 ลานบาท 
เบิกจายแลว 5.3245 ลานบาท (รอยละ 32.05) 
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2.9.1 สงเสริมและขยายผลการผลิตขาวบงชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต (ขาวสังข์หยดเมืองพัทลุง) โดยดําเนินการจัดประชุม
สงเสริมการขึ้นทะเบียนขาว GI ขาวสังข์หยดพัทลุง จํานวน 352 ราย คิดเป็นรอยละ 76.19 ของเปูาหมาย 462 ราย สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเตรียมพ้ืนที่การผลิต    
ขาวสังข์หยดเมืองพัทลุง (การกําจัดวัชพืชวิธีเขตกรรม) จํานวน 35 กลุม คิดเป็นรอยละ 70.00 ของเปูาหมาย 50 กลุม และจางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานโครงการ 
จํานวน 5 ราย ครบตามเปูาหมาย ทั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนเปูาหมายการจัดประชุมสงเสริมการขึ้นทะเบียนขาว GI ขาวสังข์หยดพัทลุง จากเดิม 1,000 ราย เป็น 462 ราย 
และไดปรับลดงบประมาณ จากเดิม 5.3100 ลานบาท เป็น 4.2100 ลานบาท เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2.9.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี ตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษาและกํากับแนะนํา รวมทั้งติดตามประเมินผลแกสถาบันเกษตรกร โดยมีแผน
ดําเนินการ 75 แหง ขณะนี้ไดยุติการดําเนินโครงการดังกลาวแลว เนื่องจากเป็นโครงการที่ไดรับผลกระทบจากการโอนงบประมาณฯ ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และไดดําเนินการสงคืนงบประมาณจํานวน 0.9995 ลานบาท 

2.9.3 พัฒนาสงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และพัฒนาชองทางการตลาด โดยมีการถายทอดความรู  
ดานการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาทองถิ่นใหแกเกษตรกร จํานวน 40 ราย คิดเป็นรอยละ 5.33 ของเปูาหมาย 750 ราย และมีการปรับลดงบประมาณ จากเดิม 
7.4530 ลานบาท เป็น 2.6600 ลานบาท เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สงผลใหตองเลื่อน/
ปรับเปลี่ยนแผนงานและแผนเงิน 

2.9.4 สงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงสภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่ภาคใตใหเหมาะสมสามารถปลูกขาวสังข์หยดดําเนินการแลว 4,000 ไร ครบตาม
เปูาหมาย และพัฒนาคุณภาพดินปลูกพืชอาหารสัตว์ดําเนินการแลว 7,680 ไร คิดเป็นรอยละ 96.00 ของเปูาหมาย 8,000 ไร มีการปรับลดงบประมาณจากเดิม 
10.3280 ลานบาท เป็น 7.3216 ลานบาท เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

2.9.5 จัดทําแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินคาเกษตรที่ไดรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์  โดยมีแผนจัดทําเลมศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินคาเกษตร 
ที่ไดรับการรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ 1 เรื่อง ขณะนี้ดําเนินการไดรอยละ 47 ของเปูาหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สงผลใหตองเลื่อน/ปรับเปลี่ยนแผนงานและแผนเงิน ทําใหการดําเนินงานลาชา 

 

2.10 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มีกรมการขาว และกรมสงเสริมการเกษตร เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการขาว  
โดยใชหลักการตลาดนําการผลิตใหเกิดความสมดุลกับความตองการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลดตนทุนการผลิต และรักษาเสถียรภาพราคาข าวเปลือก 
เปูาหมายราคาขาวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นและครัวเรือนชาวนามีรายไดจากการผลิตและจําหนายขาวเพ่ิมขึ้น งบประมาณ 1,233.8235 ลานบาท 
เบิกจายแลว 905.3522 ลานบาท (รอยละ 73.38) 
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 2.10.1 การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว (กรมสงเสริมการเกษตร) ปีการผลิต 2562/63 รอบ 2 มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแลว 409,414 
ครัวเรือน (เปูาหมาย 564,897 ครัวเรือน) พ้ืนที่ 6,321,597.90 ไร (เปูาหมาย 9,309,579.54 ไร) สงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย โดยจัดเวทีชุมชน            
เตรียมความพรอมและรับสมัครเกษตรกรแลว 17,080 ราย (เปูาหมาย 18,000 ราย) และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนที่ขยายผล 600 แปลง (เปูาหมาย 600 แปลง) 

 2.10.2 การสงเสริมการปลูกขาว  
1) ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 2 ดําเนินการแลวในพ้ืนที่ปลูกขาว 6.81 ลานไร (เปูาหมาย 4.54 ลานไร) สวนปีการผลิต 2563/64 

ดําเนินการแลวในพ้ืนที่ปลูกขาว 6.85 ลานไร (เปูาหมาย 59.88 ลานไร) สวนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขาว สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ ได 56,526 ตัน (เปูาหมาย 
64,073 ตัน) และกระจายเมล็ดพันธุ์ได 56,528 ตัน (เปูาหมาย 64,073 ตัน) 

2) การสงเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ ดําเนินการแลว 1,296 แปลง (เปูาหมาย 1,733 แปลง) ถายทอดความรูใหเกษตรกร 17,618 ราย 
(เปูาหมาย 49,525 ราย) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 1,913 แปลง (เปูาหมาย 1,733 แปลง) สวนการตรวจรับรองขาว GAP อยูระหวางดําเนินการ และยกเลิกกิจกรรม
การพัฒนาผูนําชาวนาแปลงใหญเนื่องจากงบประมาณถูกตัดไปบรรเทาสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

3) การสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย์ อยูระหวางดําเนินการพิจารณาผลจากคณะทบทวนการตรวจประเมินระดับจังหวัด 
4) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ ขาว กข 43 ดําเนินการแลว 41,790 ไร (เปูาหมาย 50,000 ไร) และขาว กข 79 

ดําเนินการแลว 21,490 ไร (เปูาหมาย 50,000 ไร) 
5) การเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไมสามารถวัดผลการดําเนินงานได เนื่องจากอยูระหวาง

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
6) การพัฒนาและประยุกต์ใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช ไดรับการจัดสรรเพียงแคงบลงทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งไดดําเนินการลงนามในสัญญา

จัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว 
7) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ดําเนินการแลว 3,538 ราย (เปูาหมาย 15,000 ราย) 
8) การเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย์และขาว GAP ครบวงจร อยูระหวางการประชุมกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

 

2.11 การท าเกษตรผสมผสาน 
2.11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหนวยงาน

ดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่นารางใหกลับมาใชประโยชน์ในการปลูกพืชแบบผสมผสาน และชวยเหลือเกษตรกรรายยอยในการประ กอบอาชีพการเกษตร        
ใหมีรายได ความเป็นอยูดีข้ึน เปูาหมาย พ้ืนที่นาราง 1,000 ไร งบประมาณ 10.000 ลานบาท เบิกจายแลว 6.8266 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 68.27  

ผลการดําเนินงาน พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาราง 600 ไร คิดเป็นรอยละ 60 จากเปูาหมาย 1,000 ไร 
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2.11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)             
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมจังหวัดภาคใตเพ่ือการปลูกพืชในระบบเก ษตรผสมผสาน เปูาหมาย 
พ้ืนที่ในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง จํานวน 3,000 ไร งบประมาณ 40.980 ลานบาท เบิกจายแลว 15.7707 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 38.84 

ผลการดําเนินงาน จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นท่ีภาคใต 1,079.5 ไร คิดเป็นรอยละ 35.98 จากเปูาหมาย 3,000 ไร 
2.11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)  การยางแหงประเทศไทย เป็นหนวยงาน

ดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไมใหเกินความตองการของตลาด และเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง เปูาหมาย เกษตรกร 
900 ราย งบประมาณ 2.313 ลานบาท อยูระหวางการดําเนินงาน 
 

2.12 การเกษตรอัจฉริยะ 
2.12.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)  มีกรมการขาว 

เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกขาว การประเมินพ้ืนที่การปลูกขาว การระบาดโรค และแมลงศัตรูขาว โดยใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
เพ่ือการวางแผนและพัฒนาการผลิตขาวใหมีประสิทธิภาพ เปูาหมายจํานวนเทคโนโลยีที่สามารถประเมินพื้นที่ปลูกขาวในประเทศไทย และเทคโนโลยีภาพถายของโรคแมลง
ศัตรูขาวที่สําคัญ 3 เทคโนโลยี งบประมาณ 4.600 ลานบาท โดยไดรับจัดสรรงบลงทุนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ขณะนี้ดําเนินการลงนาม
สัญญาจัดซื้อจัดจาง (PO) แลว ณ 31 พฤษภาคม 2563 สงผลใหการดําเนินงานตามกิจกรรม/ประเด็น/ตัวชี้วัด ที่ปรากฎตามเอกสารขาวคาดแดงยังไมสามารถดําเนินการได  

2.12.2 โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ  มีกรมวิชาการเกษตร เป็นหนวยงานดําเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือใหเกษตรกรและผูประกอบการมีความรูความเขาใจในการประยุกต์ใชเทคโนโลยีสมัยใหมดานการเกษตร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางวิชาการและ
ประสบการณ์รวมกันและไดองค์ความรูและฐานขอมูล Big data สําหรับการบริหารจัดการแปลงปลูก เปูาหมายจัดทําแปลงเรียนรูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 4 แปลง 
(ปาล์มน้ํามัน ออย มะมวง มันสําปะหลัง) และโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะ 1 โรงเรือน ติดตามประเมินผล 10 ครั้ง งบประมาณ 9.0632 ลานบาท  

ผลการดําเนินงาน จัดแปลงเรียนรูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดําเนินการได 4 แปลง ครบตามเปูาหมาย จัดทําโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะได            
1 โรงเรือน ครบตามเปูาหมาย การติดตามประเมินผล 5 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 50.00 ของเปูาหมาย 10 ครั้ง งบประมาณ 9.0632 ลานบาท เบิกจายแลว 6.2338 
ลานบาท (รอยละ 68.78) 

 

2.13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การยางแหงประเทศไทย และกรมชลประทาน เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณ 
การใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ กระตุนใหมีการใชผลิตภัณฑ์ยางพาราหรือผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นสวนผสมมาใชประโยชน์มากขึ้น เพ่ิ มรายไดใหกับเกษตรกร
ชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ลดความผันผวนและรักษาระดับราคายางพารา เปูาหมาย ภาครัฐมีปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศ คิดเป็นปริมาณน้ํายางสด 
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1 ลานตัน และกรมชลประทาน มีปริมาณการใชน้ํายางขน 30,001.04 ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ เบิกจายงบประมาณแลว 441.3828 ลานบาท คิดเป็น             
รอยละ 20.82 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,120.3102 ลานบาท  

ผลการดําเนินงาน การยางแหงประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการแลว 1 ครั้ง คิดเป็นเป็นรอยละ 50.00 จากเปูาหมาย 2 ครั้ง  
ดําเนินการติดตามโครงการและชี้แจงการดําเนินงาน อาทิ การชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมการใชยางพารา การสงเสริมองค์ความรู การวิจัยและนวัตกรรมยาง 
ใชประโยชน์ และการแกไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของ เป็นตน แลว 1 ครั้ง คิดเป็นเป็นรอยละ 50.00 จากเปูาหมาย 2 ครั้ง และไดรับรา ยงานผลการใชน้ํายางสด 
ในหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลว 1,464.66 ตัน คิดเป็นรอยละ 23.05 จากเปูาหมาย 6,354.08 ตัน กระทรวงยุติธรรม 482.18 ตัน คิดเป็นรอย
ละ 43.29 จากเปูาหมาย 1,113.96 ตัน กระทรวงกลาโหม 741.38 ตัน คิดเป็นรอยละ 75.44 จากเปูาหมาย 982.70 ตัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 0.14 ตัน คิดเป็นรอยละ 12.73 จากเปูาหมาย 1.10 ตัน ที่เหลืออยูระหวางรอรายงานจากหนวยงานอ่ืน ๆ ในสวนของกรมชลประทาน มีการใชยางขน 
ปริมาณ 732.33 ตัน คิดเป็นรอยละ 23.05 จากเปูาหมาย 3,177.04 ตัน 
 

2.14 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในเขต ส.ป.ก.ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ดินและน้ําและสรางความชุมชื้นในแปลงเกษตรสงเสริมใหอาชีพเกษตรกรรมสามารถอยูรวมกับปุาไดอยางยั่งยื น และเกิดแหลงปัจจัยพ้ืนฐาน
ตามธรรมชาติ เปูาหมายพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร งบประมาณ 41.8053 ลานบาท 

2.14.1 ผลการดําเนินงานปี 2563 ดําเนินการสงเสริมระบบวนเกษตรแลว จํานวน 2,750 ไร คิดเป็นรอยละ 6.25 ของเปูาหมาย จํานวน 45,000 ไร
จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพ่ึงตนเองแลว จํานวน 4 ,066 ราย คิดเป็นรอยละ 90.36 ของเปูาหมาย จํานวน 4 ,500 ราย เบิกจายงบประมาณแลว 
จํานวน 22.3420 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 53.44 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 41.8053 ลานบาท2.14.2 ผลการติดตามเกษตรกรที่เขารวมโครงการ     
ปี 2562 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแกน ชุมพร และนครศรีธรรมราช รวม 6 จังหวัด ระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยสํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ที่เก่ียวของ และเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ปี 2562 รวม 60 ราย สรุปไดดังนี้  

1) การสนับสนุนพันธุ์ไมในการเขารวมโครงการ เกษตรกรจะไดรับการสนับสนุนพันธุ์ไมชนิดตาง ๆ ไดแก ไมผล (ขนุน กลวย มะพราว มะมวง 
มะขาม มะนาว ฝรั่ง เงาะ มะปราง มะยม มะไฟ ลองกอง นอยหนา และลําไย) และไมยืนตน (ยางนา ตะเคียน สัก ไผตัน ชะอม มะคา แคนา พยูง ผักหวาน เพกา และสมอ) 
เฉลี่ยรายละ 51 ตน โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นวาพันธุ์ไมที่ไดรับสนับสนุนมีคุณภาพระดับดี 

2) การถายทอดความรู เกษตรกรที่ไดรับการอบรมถายทอดความรูเรื่องการปลูกพืชในระบบวนเกษตร กอนเขารับการอบรมเกษตรกรมีความรู  
ในระดับปานกลาง ภายหลังผานการอบรมเกษตรกรมีความรูในระดับมากท่ีสุด และเกษตรกรที่ไดรับการอบรมรอยละ 63.41 นําความรูไปใชประโยชน์ระดับมากที่สุด 

3) การใชประโยชน์จากแปลงที่เขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรรอยละ 10.17 ไดรับประโยชน์จากแปลงที่เขารวมโครงการแลว เชน หนอไม 
ชะอม โดยนําไปบริโภคเองและแจกจายเพื่อนบานคิดเป็นมูลคาเฉลี่ย 1,096 บาทตอเดือน สวนรอยละ 89.83 ยังไมไดรับประโยชน์เนื่องจากพืชที่ปลูกยังไมใหผลผลิต 
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4) ความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม เกษตรกรความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 
5) ประเด็นที่พบ การอบรมเกษตรกรตรงกับชวงเวลาทําการเกษตรทําใหเกษตรกรมีขอจํากัดในการเขารวมอบรม 
6) ขอเสนอแนะ เพ่ือใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการเขารับการอบรมไดตลอดหลักสูตรควรเลือกชวงเวลาใหเหมาะสมในแตละพ้ืนที่ โดยดําเนินการ 

หลังชวงฤดูเก็บเกี่ยว 
 

2.15 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหนวยงานดําเนินการ 
 2.15.1 กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน วัตถุประสงค์เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงแกไขดินเปรี้ยว ดินกรดโดยใชวัสดุปรับปรุงดินรวมกั บการใชพืชปุย

สดรวมทั้งการปรับโครงสรางของพ้ืนที่ใหมีสภาพเหมาะสมสามารถทํานาปลูกไมผลและไมยืนตนใหไดผลผลิตสูงขึ้น เปูาหมาย พ้ืนที่ 67,727 ไร งบประมาณ 
202.3023 ลานบาท (ปรับลดงบประมาณตาม พรบ.โอนฯ) 

ผลการดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินแลว 61,337 ไร คิดเป็นรอยละ 90.57 ของเปูาหมาย เบิกจายงบประมาณแลว 115.8513 ลานบาท 
คิดเป็นรอยละ 57.27 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 2.15.2 กิจกรรมฟ้ืนฟูและปูองกันการชะลางพังทลายของดิน วัตถุประสงค์เพ่ือใหเกษตรกรตระหนักถึงปัญหาการชะลางพังทลายของดินมีความรู และ
เขาใจวิธีการปลูกการใชประโยชน์จากหญาแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ําไดอยางยั่งยืนจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําลดการชะลางพังทลายของดินแกไข ปรับปรุง และ
ฟ้ืนฟูดินที่เสื่อมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณ์ เปูาหมาย 1,024,300 ไร งบประมาณ 762.0088 ลานบาท (ปรับลดงบประมาณตาม พรบ.โอนฯ) 

ผลการดําเนินงานฟื้นฟูและปูองกันการชะลางพังทลายของดินแลว 1,024,300 ไร คิดเป็นรอยละ 43.83 ของเปูาหมาย เบิกจายงบประมาณ
แลว 394.7698 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 51.81 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

 2.15.3 ผลการติดตามการดําเนินงานกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรมฟ้ืนฟูและปูองกันการชะลางพังทลายของดิน ปี 2562 ในจังหวัดเชียงใหม 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแกน และปทุมธานี พบวา 

1) กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน 
1.1) เกษตรกรทั้งหมดไดรับการชี้แจงการดําเนินโครงการ/งาน คิดเป็นรอยละ 100 โดยไดรับการชี้แจงจากเจาหนาที่พัฒนาที่ดินและไดนํา

ความรูที่ไดรับการอบรมในเรื่องของการใช ปูนขาว โดโลไมท์(ปูนเพ่ือการเกษตร) ไปปรับใชในพื้นที่ตนเองทั้งหมดแลว 
1.2) เกษตรกรรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการไดรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และดานองค์ความรูในการปรับปรุงบํารุงดิน 
1.3) ในปีงบประมาณ 2563 เจาหนาที่จังหวัดไดกําหนดกรอบ เกษตรกรเปูาหมายของการดําเนินงานโครงการ/งาน แลว  
1.4) ประเด็นที่พบ ในพ้ืนที่ทําการเกษตรยังพบการเผาตอซังไดบอยในหลายจุด 
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1.5) ขอเสนอแนะควรสงเสริม รณรงค์การลดเผาตอซัง การปรับปรุงบํารุงดิน การใชวัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพ่ือการเ กษตร) ใหทั่วถึง 
ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น เพราะในพื้นที่ยังมีการเผาตอซังอยูอีกมาก รวมทั้งการใชพืชปุยสด เพ่ือปรับโครงสรางพื้นที่ใหมีสภาพเหมาะสมกับการผลิต 

2) กิจกรรมฟ้ืนฟูและปูองกันการชะลางพังทลายของดิน 
2.1) เกษตรกร รอยละ 100 ไดรับการถายทอดความรูเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูและปูองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยสวนใหญไดรับการ

ถายทอดความรูจากเจาหนาที่พัฒนาที่ดิน คิดเป็นรอยละ 95.56 และจากหมอดินอาสาคิดเป็นรอยละ 4.44 โดยนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน์ในพื้นท่ีของตนเองแลว 
2.2) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอภาพรวมโครงการ/งาน ในระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.62 (คะแนนเต็ม 5) 
2.3) ประเด็นที่พบ ปัจจัยที่สนับสนุนไมเพียงพอตอความตองการที่ใชในพ้ืนที่ของเกษตรกร เชน โดโลไมท์ เฉลี่ย 200 กิโลกรัมตอราย เป็น

ตน รวมทั้งปัจจัยดานแหลงน้ํายังคงเป็นปัญหามาตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงกอปรกับชวงตนปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรประสบปัญหาภัยแลง การใชประโยชน์
จากโครงการ/งาน ยังไมเต็มพ้ืนที่  

2.4) ขอเสนอแนะ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เชน โดโลไมท์ เป็นตน และดานแหลงน้ําใหเกษตรกรควบคูไปกับการฟ้ืนฟู และปูองกั น      
การชะลางพังทลายของดิน เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่ง รวมทั้งการถายทอดความรู การใชเทคโนโลยีการผลิต ใหกับเกษตรกรรวมดวย 

 

2.16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสงเสริมและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว ยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหไดมาตรฐาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแ หลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 
เปูาหมาย  77 แหลง งบประมาณ 3.860 ลานบาท เบิกจายแลว 2.1184 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 54.88 

16.1 สนับสนุนการดําเนินงานแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยววิถีเกษตร เปูาหมาย 77 แหลง ดําเนินการแลว 45 แหลง 
16.2 พัฒนาบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร เปูาหมาย 176 ราย ดําเนินการแลว 123 ราย โดยมีแผนจะจัดการอบรมรอบที่ 2 ในชวงเดือนกันยายน 

2563 จํานวน 53 ราย 
16.3 ยกระดับแหลงทองเที่ยวฯ ใหไดมาตรฐาน เปูาหมาย 77 จังหวัด ดําเนินการแลว 10 จังหวัด สวนที่เหลืออยูระหวางดําเนินการ 
16.4 สวนกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก พัฒนาบุคลากรเพ่ิมทักษะวิสาหกิจชุมชน 770 ราย ทําขอมูลเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยววิถีเกษตร 9 เสนทาง และ

พัฒนาขอมูล ประชาสัมพันธ์ และการตลาดผานสื่อ Social Media 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 
16.5 ผลการติดตามแหลงทองเที่ยววิถีเกษตรที่ดําเนินการในปี 2562 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี  

1) กลุมวิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
1.1) ดานการจัดการการทองเที่ยว มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรภายในชุมชน และจัดเสนทางการทองเที่ยวตามเสนทางทองเที่ยวชุมชน 

อาทิ เที่ยวชมงานศิลปะที่สวนศิลปสุขศรี ศึกษาการทําเกษตรผสมผสานที่สวนคําภาหรรษา ชมการสาธิตการทําขนมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่บานขนม
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หวานทองเอน และเรียนรูการปลูกมะมวงและการทําน้ําปลาหวานที่สวนมะมวงสองเรา รวมทั้งเที่ยวชมธรรมชาติ และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนทองเอน ประเพณี และ
วัฒนธรรมตาง ๆ ในลักษณะการทองเที่ยวแบบไป – กลับ เนนกลุมนักทองเที่ยวแบบครอบครัวผานการโทรจองเพ่ือนัดหมายลวงหนา และการขายทริปทองเที่ยว ราคา 
950 บาทตอราย  

1.2) ดานการตลาด กลุมมีการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวผานชองทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “ทองเที่ยวทองเอน” 
สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณวันละ 30 ราย โดยในปีที่ผานมามีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมกวา 900 ราย จุดที่เป็นที่นาสนใจของนั กทองเที่ยว คือ การสาธิต
การแปรรูปกลวยเป็นกลวยฉาบหลากหลายรสชาติ และการทําถั่วกรอบแกวแบบไมใชน้ํามัน  

1.3) ดานเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทําการทองเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายไดประมาณ 989,000 บาทตอปี จากการ
จําหนาย ทริปการทองเที่ยว การจางงาน และการจําหนายสินคา 

2) กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย “สวนไผ By ยายลี” ตําบลสวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2.1) ดานการจัดการการทองเที่ยว เนนกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการนําความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนํามาตอยอดจนเกิดเป็น

การทองเที่ยววิถีเกษตรอยางสรางสรรค์ ในลักษณะการทองเที่ยวแบบไป – กลับ เนนกลุมนักทองเทีย่วแบบหมูคณะ ผานการโทรจอง และสงหนังสือราชการเพ่ือนัดหมาย
ลวงหนา  

2.2) ดานการตลาด ทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวผานชองทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สวนไผ by ยายลี” และ       
มีรานอาหารสําหรับตอนรับนักทองเที่ยวและจําหนายสินคาทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณวันละ 100 ราย โดยในปีที่ผานมา      
มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมกวา 1,200 ราย สิ่งที่เป็นที่นาสนใจของนักทองเที่ยว คือ หนอไมดองสูตรโบราณของคุณยายสําลี และก๋วยเตี๋ยวหนอไม 

2.3) ดานเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทําการทองเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายไดประมาณ 517,000 บาทตอปี จากการ
จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม สินคาทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

3) กลุมเครือขายเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) หรือ “เมืองสามศรี (Kaset Fresh Fin)” อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอสามชุก และ
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเครือขายรวมดําเนินการทั้งสิ้น 6 ฟาร์ม ประกอบดวย บานรองสีทอง โชคอนันต์ขาวเพ่ือ สุขภาพ ฟาร์มมะเขือเทศเชอรี่ 
“แตะขอบฟูา” สวนทรัพย์วิมล Win Gardens และเพ่ิมทรัพย์เห็ดฟาร์ม 

3.1) ดานการจัดการการทองเที่ยว เนนกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งการผลิต การแปรรูป การพัฒนาตอยอด เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรใหเป็นที่รูจักปลอดภัย ไดมาตรฐาน และมีเอกลักษณ์ และการสรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตทางการเกษตร โดยสวนใหญเป็นการทองเ ที่ยวทั้งลักษณะการ
ทองเที่ยวแบบไป – กลับ และแบบคางแรมกับโฮมสเตย์ในพ้ืนที่มีการเชื่อมโยงดานที่พักกับชุมชนเพ่ือสงเสริมการกระจายรายได เนนกลุมนักทองเที่ยวแบบห มูคณะ 
นักเรียน นักศึกษา และครอบครัวผานการโทรจองหรือสงหนังสือราชการเพ่ือนัดหมายลวงหนา  
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3.2) ดานการตลาด ทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวผานชองทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สินคาเกษตร Young Smart 
Farmer Fresh Fin For You @KasetFreshFin” และการจัดบูธแสดงสินคา บูธนิทรรศการ เพ่ือจัดแสดงและจําหนายสินคาทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปของแตละ
ฟาร์มรวมกัน สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณวันละ 30 ราย โดยในปีที่ผานมามีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมกวา 1,440 ราย สิ่งที่เป็นที่นาสนใจของนักทองเที่ยว คือ 
กลวยตากพลังงานแสงอาทิตย์ เห็ดทอดกรอบ มะมวงกวน เยื่อไผ กลวยกรอบแกว มะเขือเทศเชอร์รี่อบแหง และทองมวนขาวไรซ์เบอร์รี่ เป็นตน 

3.3) ดานเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทําการทองเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายไดประมาณ 989,000 บาทตอปี จากการ
จําหนายสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และท่ีพักโฮมสเตย์ 

4) ประเด็นที่พบ  
4.1) กลุมวิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน เปิดใหบริการทองเที่ยวเฉพาะชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เนื่องจากเป็นชวงที่มะมวง ใหผลผลิต  

มีขอจํากัดดานบุคลากรที่จะมาทํางานดานการตอนรับและแนะนํานักทองเที่ยว ตองอาศัยชวงปิดเทอมเพ่ือใหลูกหลานที่เป็นนักเรียนและนัก ศึกษามาชวยทํางานดานนี้ 
และแหลงทองเที่ยวยังไมเป็นที่รูจัก เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ไมตอเนื่อง ชองทางการประชาสัมพันธ์นอย อยูหางจากถนนสายหลัก และมีเสนทางซับซอน  

4.2) กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย “สวนไผ By ยายลี” เปิดใหบริการการทองเที่ยวตลอดทั้งปี ไมมีวันหยุดทําการ  
มีพ้ืนที่สําหรับรองรับนักทองเที่ยว และการเดินทางสะดวก เนื่องจากอยูติดถนนสายหลัก มีทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในระย ะรัศมี 20 กิโลเมตร อาทิ      
คายโพธิ์สามตน วัดปูอมรามัญ วัดสามวิหาร และเพนียดคลองชาง เป็นตน 

4.3) กลุมเครือขายเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) “เมืองสามศรี (Kaset Fresh Fin)” การบริการจัดการในภาพรวมไมตอเนื่อง 
ผูดูแลหลักของแตละฟาร์มเป็นเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ซึ่งมีภารกิจดูแลหนาที่หลายอยาง อาทิ เป็นวิทยากรในการอบรม และการประชุม ทั้งในพ้ืนที่
และตางจังหวัด รวมทั้งกลุมขาดเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการพัฒนาจุดเรียนรูและกิจกรรมการทองเที่ยว ใหมีความนาสนใจ และรองรับนักทองเที่ยวไดมากขึ้น 

4.4) สินคาและผลิตภัณฑ์ยังไมเป็นที่รูจักในวงกวาง เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ตอเนื่อง และสินคายังไมมีมาตรฐานของสํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการของกลุมในการยื่นขอการตรวจรับรอง 

5) ขอเสนอแนะ 
5.1) ควรมีการรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานระดับพ้ืนที่ในการชวยประชาสัมพันธ์ อาทิ องค์การบริหารสวนตําบล องค์การ

บริหารสวนจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เป็นตน 
5.2) ควรสนับสนุนและสงเสริมดานการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยววิถีเกษตร และการบริการจัดการการทองเที่ยวใหมีความตอเนื่อง        

เพ่ือพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงพาณิชย์ที่เป็นระบบมากขึ้น เนนการสนับสนุนตามความตองการ ศักยภาพ และความพรอมของแหลงทองเที่ยว 
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16.6 ผลการติดตามแหลงทองเที่ยววิถีเกษตรที่ดําเนินการในปี 2562 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ลําปาง ปทุมธานี และตรัง 
1) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตดอกเบญจมาศบานตาติด หรือ “หมูบานไมดอกไมประดับ บานตาติด” ตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี  
1.1) ดานการจัดการการทองเที่ยว เป็นแหลงผลิตไมดอกไมประดับที่สําคัญ ที่เชื่อมตอกับเสนทางการทองเที่ยววัดหนองปุา พง วัดสําคัญ             

ที่นักทองเที่ยวมักจะเดินทางไปสักการะอัฐิหลวงปูุชาที่วัดหนองปุาพง และแวะเยี่ยมชมถายภาพไมดอกไมประดับ โดยชวงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีจะมีการจัดงาน      
“ดอกเบญจมาศบานเทศกาลแหงรัก” นักทองเที่ยวที่สนใจสามารถเขามาถายรูปกับดอกเบญจมาศที่บานชูชอสวยงามเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ทางกลุมยังมีการแปรรูป
ไมดอกไมประดับเป็นดอกไมแหง และดอกไมในโหลแกว ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถรวมทําและซื้อกลับบานได โดยสวนใหญเป็นการทองเที่ยว ทั้งลักษณะแบบไป – กลับ           
เนนกลุมนักทองเที่ยวทั่ว ๆ ไป ทั้งแบบครอบครัว และหมูคณะ โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้นในการเยี่ยมชม 

1.2) ดานการตลาด กลุมมีการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวผานชองทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สวนเบญจมาศ 
นภัสวรรณ บานตาติด อุบลราชธานี” สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณวันละ 200 ราย โดยในปีที่ผานมามีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมกวา 5,000 ราย จุดที่เป็น  
ที่นาสนใจของนักทองเที่ยว คือ แปลงไมดอกไมประดับที่สวยงาม หลากสีหลายสายพันธุ์ ทั้งดอกเบญจมาศ ดอกดาวเรือง และดอกคัตเตอร์ ที่ นักทองเที่ยวสามารถเลือก
ซื้อกลับบานเป็นของที่ระลึกไดทั้งดอกไมสดและดอกไมแหง 

1.3) ดานเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทําการทองเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิด รายไดประมาณ 1,722,500 บาทตอปี 
จากการจําหนายอาหารวาง เครื่องดื่ม ดอกไมสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกไม และปุยน้ําเคม ี

2) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมบานพักโฮมสเตย์บานเมาะหลวง หรือ “บานเมาะหลวง” ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  
2.1) ดานการจัดการการทองเที่ยว เนนพานักทองเที่ยวนั่งรถรางนําเที่ยวชมกิจกรรมการเกษตรภายในชุมชน อาทิ ชมแปลงผักปลอดสารพิษ      

บานเมาะหลวง และชมการสาธิตของกลุมแปรรูปน้ําพริกกรอบสมุนไพรบานเมาะหลวง ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว นอกจากนี้ยังมีบริการที่พักโฮมสเตย์ รับประทานอาหาร
พ้ืนเมืองแบบขันโตก และชมศิลปะการแสดงการฟูอนกลองมองเจิง ฟูอนนกยูง และฟูอนเล็บ ในลักษณะการทองเที่ยวทั้งแบบไป – กลับ และแบบพักแรม เนนกลุม
นักทองเที่ยวแบบครอบครัว และหมูคณะ ผานการโทรจองเพ่ือนัดหมายลวงหนา โดยมีคาบริการ 350 บาทตอราย สําหรับเป็นคาอาหารรถรางนําเที่ยว คาวิทยากร และ
คาท่ีพัก 1 คืน และคาอาหารแบบขันโตกเริ่มตนท่ี 500 บาทตอขันโตก สามารถรับประทานได 5 ราย 

  2.2) ดานการตลาด ทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวผานชองทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “น้ําพริกกรอบสมุนไพร           
แมเมาะ” และ “กลุมบานพักโฮมสเตย์เมาะหลวง ลําปาง” สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณวันละ 150 ราย โดยในปีที่ผานมามีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมกวา 
3,000 ราย สิ่งที่เป็นที่นาสนใจของนักทองเที่ยว คือ น้ําพริกกรอบสมุนไพรแมเมาะ ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ที่มีใหเลือกหลากหลายรสชาติ ไดแก รสปลาปุน รสกุงปุน 
รสกากหมู พริกลาบ น้ําพริกขา น้ําพริกตาแดง เป็นตน ซึ่งมีจําหนายทั้งแบบกระปุกและแบบซองสําหรับพกพา  
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2.3) ดานเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทําการทองเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายไดประมาณ 1,653,660 บาทตอปี          
จากบริการรถรางนําเที่ยว ที่พักโฮมสเตย์ และการจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ผักปลอดสารพิษ น้ําพริกกรอบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ  กลวยฉาบ กลวยตาก 
ขาวแต๋น ขาวเกรียบ แหนมโบราณ น้ําพริกขาโบราณ พวกกุญแจแฮนด์เมด ตุงโคม ลูกประคบสมุนไพร และชุดเงี้ยว (ชุดชนเผา) 

3) กลุมวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟูาฟาร์ม หรือ “ปิ่นฟูาฟาร์ม” ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
3.1) ดานการจัดการการทองเที่ยว เป็นแหลงทองเที่ยวดานเรียนรูการใชชีวิตอยางพอเพียงและวิถีเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกขาว ปลูกผัก 

เลี้ยงปลา และปศุสัตว์ มีรานอาหารเปิดใหบริการตลอดท้ังวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เชน ปั่นเรือถีบ เดินชมฟาร์ม ปูอนอาหารสัตว์ ชมวิวทิวทัศน์บนหอคอย 
โดยในวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีกิจกรรมสําหรับเด็ก ๆ อาทิ การทําไขเค็ม การใหอาหารไก การปั้นดิน การปลูกผัก สไลเดอร์โคลน เป็นตน รวม ไปถึงตลาดนัดชุมชนปิ่นฟูา
ฟาร์มที่ชาวบานและและเครือขายเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ในพ้ืนที่ใกลเคียงจะนําผลผลิตทางการเกษตร สินคาแปรรูป อุปกรณ์การเกษตร ตนไม และ
สัตว์เลี้ยง มาจําหนายใหกับนักทองเที่ยว โดยสวนใหญเป็นการทองเที่ยวทั้งลักษณะการทองเที่ยวแบบไป – กลับ เนนกลุมนักทองเที่ยวแบบครอบครัว และประชาชน
ทั่วไป รวมไปถึงกลุมเกษตรกร กลุมนักเรียนและนักศึกษา ที่สามารถเขามาทองเที่ยวไดฟรีแบบไมมีคาบริการและปิดทําการทุกวันพุธ  

3.2) ดานการตลาด กลุมรวมกับชุมชน และเครือขายเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) นําสินคามาวางจําหนายใหกับนักทองเที่ยว  
โดยทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวผานชองทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “ปิ่นฟูาฟาร์มปทุมธานี-ลาดหลุมแกว” สามารถรองรับนักทองเที่ยวได
ประมาณวันละ 1,5000 ราย โดยในปีที่ผานมามีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมกวา 136,850 ราย สิ่งที่เป็นที่นาสนใจของนักทองเที่ยว คือ ฟา ร์มเกษตรผสมผสานที่ครบ
วงจร เนนความเป็นธรรมชาติ รมรื่น ที่นักทองเที่ยวสามารถมาที่เดียวแลวทําไดครบทุกกิจกรรม ทั้งดานการเกษตร การพักผอน และการทองเที่ยว จึงถือไดวาเป็นแหลง
ทองเที่ยวที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยวทุกเพศทุกวัย 

3.3) ดานเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทําการทองเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายไดประมาณ 4,788,000 บาทตอปี       
จากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร สินคาแปรรูป อุปกรณ์ทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการใหบริการในกิจกรรมตาง ๆ อาทิ ราน อาหารและเครื่องดื่ม       
การถีบเรือ การใหอาหารสัตว์ และกิจกรรมสาธิตตาง ๆ เป็นตน  

4) กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเรียนรูพลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด หรือ “ชุมชนบานลําขนุน” ตําบลนาชุมเห็ด อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 
4.1) ดานการจัดการการทองเที่ยว มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรภายในชุมชน และจัดเสนทางการทองเที่ยวตามเสนทางทองเที่ยวชุมชน 

อาทิ “หลาดตนน้ําลําขนุน” ตลาดนัดชุมชนที่เป็นแหลงจําหนายผลผลิตทางการเกษตรและของที่ระลึกประจําทองถิ่นที่เปิดทําการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ชมสวน
เกษตรผสมผสานและรวมทํากิจกรรมในแปลง ไดแก การตอนกิ่งมะนาวพันธุ์ศรีทองคํา การหุงขาวดวยเจาประหยัดพลังงาน การเลี้ยงผึ้งโพรง  น้ําทําน้ํามันมะพราวสกัด
เย็น การปลูกผักปลอดสารและผลไมตามฤดูกาล การทําปุยหมักชีวภาพ การทําไมกวาดดอกหญา การจัดสาน การประดิษฐ์พัดลมกังหันไมไผและหิ้ง พระไมขนุน ณ ศูนย์      
การเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ชมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยคณะมโนราห์อุม และชมมโหราห์โกลนหนึ่งเดียวของตรัง ชมการแกะหนังตะลุง ชมและชิมฝีมือการทํา
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ขนมพ้ืนบาน ณ  หนําหนุนครอบครัวกระทอมแหงความอรอย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลองเรือคายัคผานลําคลอง 5 สาย สัมผัสธรรมชาติและวิถีชี วิตริมสองฝั่งคลอง และ
บริการที่พักที่ลําขนุนโฮมสเตย์ โดยลักษณะการทองเที่ยวมีทั้งแบบไป – กลับ และแบบพักแรม เนนกลุมนักทองเที่ยวแบบครอบครัว และหมูคณะ ผานการโทรจอง         
เพ่ือนัดหมายลวงหนา โดยทริป 1 วัน มีคาบริการ 850 – 1,750 บาทตอราย และทริป 2 วัน 1 คืน มีคาบริการ 1,125 – 2,070 บาทตอราย ทั้งนี้อัตราคาบริการ
ขึ้นอยูกับจํานวนนักทองเที่ยวและโปรแกรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ 

 4.2) ดานการตลาด กลุมมีการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ผานชองทางสื่อออนไลน์ คือ เว็บไซต์ “http://nachumhet.go.th และ 
Facebook “บานลําขนุน ตําบลนาชุมเห็ด” สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณวันละ 200 ราย โดยในปีที่ผานมามีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมกวา 2,000 ราย             
สิ่งที่เป็นที่นาสนใจของนักทองเที่ยว คือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ดังคําขวัญที่วา “ศิลปะหนังลุง 
มโนราห์ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงน้ําตกสายรุง สนุกกับคายัคหาลําคลอง” 

 4.3) ดานเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทําการทองเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายไดประมาณ 2,000,250 บาทตอปี       
จากกิจกรรมลองเรือคายัค บริการที่พักโฮมสเตย์ และการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรที่หลาดตนน้ําลําขนุน เชน มะนาวศรีทองดํา น้ําผึ้งโพรง อาหาร เครื่องดื่ม สินคา
แปรรูป และสินคาที่ระลึกของชุมชน อาทิ หนังตะลุงแกะสลัก ไมกวาดดอกหญา งานจักสาน พัดลมกังหันไมไผ (ลูกหวือ) และหิ้งพระไมขนุน เป็นตน 

5) ประเด็นที่พบ  
5.1) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตดอกเบญจมาศบานตาติด การจัดการการทองเที่ยวยังไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งปี  

โดยเฉพาะนอกฤดูการผลิต ทําใหบางครั้งนักทองเที่ยวรูสึกผิดหวังเมื่อมาทองเที่ยวแลวไมมีดอกไม นอกจากนี้กลุมยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และสภาพอากาศ
แปรปรวน ซึ่งทําใหดอกไมไมออกดอกตามที่ฤดูกาล หรือบางสวนไดรับความเสียหาย 

5.2) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมบานพักโฮมสเตย์บานเมาะหลวง มีการประชาสัมพันธ์ดานการทองเที่ยวนอย และการดําเนินการทองเที่ยว         
ไมตอเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรและชาวบานสวนใหญมีอาชีพรับจางนอกภาคเกษตร และทํางานบริษัทเอกชน ทําใหการรวมกลุมหรือนัดหมายคอนขาง ยาก โดยจะมีการ
รวมกลุมเฉพาะกิจกรรมหรืองานที่สําคัญ เชน งานวิ่งแมเมาะ เทศกาลทองเที่ยวแมเมาะ งาน OTOP และชวงฤดูหนาว เป็นตน เพราะเป็นชวงที่นักทองเที่ยวมาใชบริการ
จํานวนมาก 

5.3) กลุมวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟูาฟาร์ม พ้ืนที่ทองเที่ยวมีบรรยากาศรมรื่นและมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะตลาด
ชุมชน ที่เป็นแหลงจําหนายผลผลิตของเกษตรกร ชุมชน และเครือขายเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ในพ้ืนที่ใกลเคียง ปัจจุบันแหลงทองเที่ยวประสบปัญหา
เรื่องมูลสัตว์ ที่สงกลิ่นรบกวนนักทองเที่ยว เนื่องจากอยูใกลพ้ืนที่บริการ รานอาหาร และตลาดชุมชน ซึ่งเกิดจากการจัดพ้ืนที่ฐานการเรียนรูที่ ยังไมเหมาะสม นอกจากนี้
กลุมยังมีความกังวลเรื่องโรคระบาดทั้งจากคนและสัตว์ที่จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
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5.4) กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเรียนรูพลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด ขาดความชํานาญดานการบริหารจัด การทําบัญชี การบริหาร
คาใชจาย และการประชาสัมพันธ์ที่ยังไมทั่วถึง และประสบปัญหาภัยธรรมชาติ โดยชวงฤดูฝนจะมีน้ํามากจนทวม ชวงตนปีจะมีลมแรง ทําใหไมผลและไมยืนตนหักโคน
เสียหาย ซึ่งกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรและการทองเที่ยว 

6) ขอเสนอแนะ  
6.1) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทองเที่ยวอยางตอเนื่อง เชน สรางเครือขายกับบริษัททัวร์หรือสถาบันการศึกษา เป็นต น และเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธ์ผานชองทางสื่อออนไลน์ทั้งภาพรวม ระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือใหเขาถึงนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปไดอยางแพรหลายและ
รวดเร็วมากขึ้น อีกท้ังเป็นการเพ่ิมชองทางการตลาดใหแกเกษตรกร และกลุมเกษตรกร  

6.2) กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะการพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทําจุดเช็คอิน ปูายแหลงทองเที่ยว และปูายบอกทาง รวมทั้งหาแนวทางรวมกับกลุมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหสามารถ
บริการทองเที่ยวไดตลอดปี โดยใหความรูเพ่ิมเติมในดานที่กลุมยังขาดหรือยังไมชํานาญ เพ่ือใหกลุมสามารถบริหารจัดการกิจกรรมการ ทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ     
มากขึ้น และมีการติดตามและใหคําแนะนําเป็นระยะ 

 

2.17 โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม  กรมหมอนไหม เป็นหนวยงานดําเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือจําหนายผาไหมภายใตโครงการไมนอยกวา 
200,000 เมตร กระตุนอุปทานใหเกิดความตองการซื้อผาไหมเพ่ิมมากข้ึน จัดจําหนายผาไหมใหผูบริโภคเขาถึงผูผลิตและสนับสนุนใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เปูาหมาย
ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แหง ประกอบดวย จังหวัดแพร นาน ตาก เชียงใหม อุดรธานี สกลนคร หนองคาย เลย รอยเอ็ด ขอนแกน ชัยภูมิ 
มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี กาญจนบุรี ชุมพร นราธิวาส อุบลราชธานี และศรีสะเกษ งบประมาณ 5 ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน มีการปรับปรุงรายละเอียดและกิจกรรมภายใตโครงการ 
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2.18 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  กรมพัฒนาที่ดินเป็นหนวยงานหลัก รวมกับ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมสงเสริมสหกรณ์ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหลงศึกษาเรียนรูดานการเกษตรแบบบูรณาการอยางครบวงจรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพใหกับประชาชนกลุมเปูาหมาย และเป็นสถานที่ทองเที่ยวเรียนรูดานการเกษตรแบบบูรณาการ
อยางครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปูาหมายเพ่ือเป็นศูนย์แหงการเรียนรูระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ เพ่ือถายทอดความรูทางดานการเกษตร 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ใหแกเกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาท่ีอยูในพื้นท่ี และขยายผลไปยังพ้ืนที่ใกลเคียงในอําเภออ่ืน ๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ งบประมาณ 1.8053 บาท เบิกจายแลว 1.1743 ลานบาท (รอยละ 65.05) 

1) ดําเนินการสาธิตการใชปุยพืชสด/การทําการใชน้ําหมักชีวภาพ/การทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม 90 ไร การใชผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
กรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก 5 ไร การดูแลรักษาพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดิน 1 โครงการ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว จัดทําจุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 1 แหง แปลงสาธิต/แปลงเรียนรูการผลิตพืช 8 ไร แปลงเรียนรูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 2 ไร ดูแลแปลงไมดอกไมประดับ 1 ไร  สนับสนุนวัสดุการเกษตร
บํารุงแปลงหมอน 2 ไร จัดฝึกอบรมเกษตรกรดานเทคโนโลยีการปลูกพืช 30 ราย สอนแนะนําการจัดทําบัญชี กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี และติดตามการจัดทําบัญชี 
110 ราย ครบตามเปูาหมาย 

2) การสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทํางานศูนย์อํานวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ 3 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง) สนับสนุนการติดตามงาน     
ของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ขยายผล 2 ครั้ง (เปูาหมาย 4 ครั้ง) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนใหกองประสานงาน
โครงการพระราชดําริสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง)  แนะนํา สงเสริม ใหความรูเรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 6 ครั้ง 
(เปูาหมาย 12 ครั้ง) สาธิตการใชผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไมผล 8 ไร (เปูาหมาย 10 ไร) และการใชผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกขาว 
5 ไร (เปูาหมาย 7 ไร) 

3) กิจกรรมอื่น ๆ อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนการดําเนินการ ดังนี้ 
3.1) ดานการผลิตขาว ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว 40 ราย จัดทําแปลงเรียนรูและสาธิตการปลูกขาวแบบใชน้ํานอย 1 ไร และจัดทํา

แปลงเรียนรูเผยแพรความรูการผลิตขาวและสาธิตการปลูกขาวโดยมีพืชรวมระบบ 5 ไร 
3.2) ดานสหกรณ์ จัดเวทีชาวบาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 30 ราย (เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19)) 
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3.3) ดานการฝึกอบรมและการสงเสริมอาชีพ อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาใหเป็นเกษตรกรตนแบบ 100 ราย การถายทอดเทคโนโลยี        
การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 กลุม จัดทําแปลงเรียนรูสําหรับเกษตรกรตนแบบ 5 ราย การสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยการอบรม
ถายทอดความรูหลักสูตรการผลิตผักปลอดภัย 40 ราย สงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 40 แปลง พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการตลาด      
ผักปลอดภัยจากสารพิษ 2 กลุม การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาว โดยการอบรมถายทอดความรูหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาว 50 ราย และการแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์
เละบริหารจัดการขาว 50 ราย 

3.4) ดานอ่ืน ๆ เชน โครงการทองเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงการ จัดทําปูายจุดเรียนรูแปลงหมอน 1 จุด จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 5,000 แผน และจัดทํารายงานประจําปี 60 เลม  

4) ผลการติดตามการดําเนินการ ปี 2562 ภายใตศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยการสัมภาษณ์ 
เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และเกษตรกรที่ผานการอบรม สรุปได ดังนี้ 

4.1) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสอนแนะนําการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพและบัญชีรับจายภายในครัวเรือน ดําเนินการโดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จังหวัดเชียงใหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเกษตรกรเขารับการอบรมจํานวน 110 ราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหเกษตรกรสามารถบริหารรายรับ รายจายภายในครัวเรือนได  
ผูเขาอบรมจะไดรับสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนรายละ 1 เลม ภายหลังการอบรมจะมีการเขาติดตามเพ่ือกํากับและใหคําแนะนําเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกษตรกรไมสามารถทําบัญชีได 

4.2) กิจกรรมภายใตการดําเนินการของศูนย์วิจัยขาว จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 
(1) หลักสูตรถายทอดเทคโนโลยี อบรมหลักสูตรการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ขาว  และการใชปุยสั่งตัด มีเกษตรกรเขารับการอบรม 

จํานวน 50 ราย เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม เกษตรกรจะไดรับวิทยุจํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชติดตามขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับขาวและก ารทําเกษตร โดยเจาหนาที่        
จากศูนย์วิจัยขาวเชียงใหมจะมีการใหความรูและกระจายขาวสารผานทางคลื่นวิทยุกระจายเสียง ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน  

(2) การจัดจุดเรียนรูและแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ มีการจัดแปลงเรียนรูและสาธิตการปลูกขาวแบบใชน้ํานอย โดยดําเนินการรวมกับ  
กรมพัฒนาที่ดิน และแปลงเรียนรูการปลูกขาวโดยมีพืชรวมระบบฯ เพ่ือสาธิตการปลูกปอเทืองหลังนา เพื่อเป็นพืชปุยสด ซึ่งไดรับความสนใจจากเกษตรกรในการมาศึกษา
หาความรู และบุคคลทั่วไปที่เขามาทองเที่ยวชมดอกปอเทืองอีกดวย 

4.3) กิจกรรมสาธิตการใชผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เนนการถายทอดความรูด าน 
การพัฒนาที่ดิน เพ่ือการพัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกไมผล มีเกษตรกรเขารวม 5 ราย พ้ืนที่ 10 ไร พืชผั ก 
มีเกษตรกรเขารวม 4 ราย พ้ืนที่ 5 ไร และปลูกขาว มีเกษตรกรเขารวม 4 ราย พ้ืนที่ 7 ไร 
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4.4) ประเด็นที่พบ 
(1) หนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมีการบูรณาการรวมกัน จํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอ บางหนวยงานไมมีเจาหนาที่ประจําภายในศูนย์ฯ 
(2) เกษตรกรที่เขารับการอบรมสวนใหญเป็นผูสูงอายุ ไมสามารถจําความรูจากการอบรมได ทําใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํา

เกษตรนอย บางสวนไมสามารถอานและเขียนหนังสือได การสอนทําบัญชีครัวเรือนจึงไมประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ เกษตรกรจํานวนมากยังไมรูจักศูนย์ฯ และไมทราบถึง
การใหบริการตาง ๆ ของศูนย์ฯ ในสวนของความตองการ เกษตรกรสวนใหญตองการจะเขารวมอบรมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะความรูใหม ๆ เชน เทคโนโ ลยีทางการเกษตร 
และการใชสารชีวภัณฑ์กําจัดหอยในนาขาว 
 

2.18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมสงเสริมการเกษตร เป็นหนวยงานหลักรวมกับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมสงเสริมสหกรณ์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหบริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยูรวมกันของคนและปุาบนพ้ืนที่สูง สาธิตและแสดงไวเป็นองค์ ความรูในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสูประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่สูง ยกระดับความเป็นอยู และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวทางการอยูรวมกันของคนและปุา และพัฒนาการทองเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรูสราง
อาชีพ และสรางรายไดแกประชาชน  เปูาหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดํา ริ มีพ้ืนที่ 5,438 ไร 1 งาน 42 ตารางวา หมูบานในพ้ืนที่ลุมน้ํา 
แมสะงา ตําบลหมอกจําแปุ อําเภอเมือง จํานวน 12 หมูบาน หมูบานในพ้ืนที่ตอเนื่องกับลุมน้ําแมสะงา ตําบลหวยผา อําเภอเมือง จํานวน 4 หมูบาน และขยายผล 
ตามแนวกวาง มุงเนนการเผยแพรองค์ความรูจากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริไปสูพ้ืนที่ของจังหวัดแมฮองสอน 7 อําเภอ งบประมาณ 4.5179 ลานบาท 
เบิกจายแลว 1.1551 ลานบาท (รอยละ 25.57) 

1) ดูแลแปลงแมพันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ไดแก แปลงกลวยไมทองถิ่นและเฟิร์น 3 ไร และแปลงไม ผลไมยืนตนบนพ้ืนที่สูง 2 ไร สาธิตการทําการใช
น้ําหมักชีวภาพ/การทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม 60 ไร ฝึกอบรมเกษตรกร ดานปศุสัตว์ 20 ราย ดานเทคโนโลยีการปลูกพืช 60 ราย การแนะนําการจัดทําบัญชี
กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี และติดตามการจัดทําบัญชี รวม 100 ราย สงเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และฝึกอบรมเกษตรกร 20 ราย  สงเสริมการเลี้ยง
สัตว์ปีกสูเกษตรกร 10 ราย จํานวน 200 ตัว จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน สนับสนุนวัสดุการเกษตรบํารุงรักษาแปลงหมอน (ขยายผลในโรงเรียน)  3 ไร คาวัสดุใน
การผลิตพันธุ์หมอน (ดิน แกลบดิบ แกลบดํา ถุงดํา) 1,000 ตน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานขยายผลภายใตศูนย์บริการและพัฒนาลุม
น้ําปาย ตามพระราชดําริ โดยประสานคณะทํางานและผูนําหมูบานของศูนย์บริการฯ เพ่ือชี้แจงกระบวนการดําเนินกิจกรรม 1 ครั้ง และจัดทําเอกสารขอมูลประกอบการ
ดําเนินกิจกรรม 1 ครั้ง ครบตามเปูาหมาย จัดทําแปลงสาธิต/แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตพืช 32.50 ไร (เปูาหมาย 31 ไร) 
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2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 900,000 ตัว (เปูาหมาย 1,000,000 ตัว) แนะนํา สงเสริม ใหความรูเรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 6 ครั้ง 
(เปูาหมาย 12 ครั้ง) ปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 25 ไร (เปูาหมาย 30 ไร) การสาธิตการใชปุยพืชสด 15 ไร (เปูาหมาย 30 ไร) และรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน
ตอกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ 9 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง) 

3) กิจกรรมอื่น ๆ อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนการดําเนินการ ดังนี้ 
3.1) ดานการผลิตขาว จัดทําแปลงเรียนรูดานการผลิตและทดสอบพันธุ์ขาวที่สูง  4 ไร แปลงเรียนรูดานการผลิตและการทดสอบพันธุ์  

ขาวไรที่สูง 4 ไร แปลงเรียนรูดานการผลิตธัญพืชเมืองหนาว 4 ไร และถายทอดความรูใหคําแนะนําดานขาว 200 ราย จะเริ่มดําเนินการเดือนเมษายนถึงกันยายน 2563 
3.2) ดานการสงเสริม และพัฒนานาอาชีพ โดยการอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาใหเป็นเกษตรกรตนแบบ 50 ราย การจัดเวทีชาวบาน/ประชุม 

เชิงปฏิบัติการดานสหกรณ ์1 ครั้ง 30 ราย จัดทําแปลงเรียนรูสําหรับเกษตรกรตนแบบ 5 ราย และสาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ พอแมพันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว 
3.6) ดานอํานวยการโครงการ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานขยายผล 1 ครั้ง วิเคราะห์ผล และสรุปขอมูล 

การจัดเวที 1 ครั้ง และการดําเนินงาน/ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ 2 ครั้ง 
3.3) ดานอ่ืน ๆ เชน จัดทําโปสเตอร์องค์ความรูดานหมอนไหม 1 ปูาย และปรับปรุงจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 1 โครงการ  

4) ผลการติดตามการดําเนินการ ปี 2562 ภายใตศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน โดยการสัมภาษณ์ 
เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกรที่ผานการอบรม สรุปได ดังนี้ 

4.1) กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน กรมสงเสริมการเกษตร มีเกษตรกรเขารวม
โครงการ จํานวน 63 ราย ในพ้ืนที่ตําบลหมอกจําแปุ อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยเกษตรกรจะไดรับการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ เพ่ือ สรางความ
ตระหนักใหกับเกษตรกรไดเรียนรูการผลิตพืชที่ปลอดภัย และการผลิตพืชที่ไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตรดังกลาว พบวา 

  (1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 77.78 ไดเคยเขาเยี่ยมชม และใชบริการในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ สวนที่เหลือ
รอยละ 22.22 ยังไมเคยเขาเยี่ยมชม และใชบริการ โดยเกษตรกรที่เขาเยี่ยมชมรอยละ 66.67 เขามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 
รองลงมารอยละ 22.22 เพื่อเขาชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต และรอยละ 11.11 เพื่อรวมประชุม 

  (2) เกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรับการอบรม/ฝึกอาชีพ จากหนวยงานที่รวมดําเนินงานภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ 
โดยเกษตรกรทั้งหมดไดรับการอบรมดานพืช เรื่องการขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผัก การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ การปลูกขาว รองลงมารอยละ 77.78 อบรมดานพัฒนาที่ดิน 
เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และรอยละ 11.11 อบรมเรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้เกษตรกรที่เขารวมโครงการ  
จะไดรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตดวย เชน เมล็ดพันธุ์พืชผัก ไมผล ไมยืนตน ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ สารปรับปรุงบํารุงดิน ถังหมัก และกากน้ําตาล ซึ่งเกษตรกรทั้งหมด 
มีความคิดเห็นวาปัจจัยการผลิตที่ไดรับการสนับสนุนมีความเหมาะสมและคุณภาพดี 
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  (3) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พบวา ดานการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมาก  
 ในสัดสวนที่เทากันรอยละ 11.11 สวนที่เหลือรอยละ 77.78 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ดานการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต เกษตรกรทั้งหมด  
มีความพึงพอใจระดับมาก ดานการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ เกษตรกรรอยละ 60.00 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด สวนที่เหลือรอยละ 40.00 มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง และดานการไดรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรรอยละ 66.67 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง สวนที่เหลือรอยละ 33.33 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

  (4) ความรูความเขาใจตอเนื้อหาของการฝึกอบรมที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ พบวา เกษตรกรรอยละ 70.59 มีความเขาใจ 
ตอเนื้อหาระดับปานกลาง และรอยละ 29.41 มีความเขาใจตอเนื้อหาระดับมาก 

  (5) การนําความรูจากการฝึกอบรมไปใชประโยชน์ พบวา เกษตรกรรอยละ 64.71 นําความรูไปใชประโยชน์ระดับปานกลาง รองลงมา
รอยละ 23.53 นําความรูไปใชประโยชน์ระดับมาก และระดับมากที่สุด นอยที่สุด ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 5.88 

  (6) การนําความรูจากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร พบวา เกษตรกรรอยละ 77.78 นําความรู 
ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร รอยละ 85.71 ไดลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตร รองลงมารอยละ 42.86 ใหความสําคัญกับการปรับปรุง
รูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชใหดีขึ้น รอยละ 28.57 ใหความสําคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชใหมีคุณภาพดีขึ้น และรอยละ 14.29 ปรับเปลี่ยนการทํา
การเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน และรอยละ 22.22 ไมไดปรับเปลี่ยน 

  (7) การขยายผลความรู พบวา เกษตรกร รอยละ 66.67 ไดนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหผูอ่ืนตอ เชน การปรับปรุงบํารุงดิน  
การกําจัดแมลงดวยสารสมุนไพร การใชปุยหมักชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพ สวนที่เหลือรอยละ 33.33 ไมไดนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหผู อ่ืนตอ เนื่องจากเพ่ือนบานไปอบรม 
พรอมกัน และเกษตรกรที่อยูพื้นที่ขางเคียงก็ตางคนตางทําแปลงเกษตรของตนเอง ไมไดปรึกษาซ่ึงกันและกัน 

  (8) ประโยชน์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรทั้งหมดมีความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพดานการเกษตร  
เพ่ิมมากข้ึน ดินไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้น รอยละ 23.08 ครัวเรือนไดบริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร และสารพิษในรางกายลดลงจากการลดใชสารเคมี ในสัดสวนที่เทากันรอยละ 11.11 

4.2) โครงการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมการผลิตปุยหมัก/ปุยพืชสดเพ่ือลดการใชสารเคมี ดําเนินการ
โดยศูนย์สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแมฮองสอน (เกษตรที่สูง) กรมสงเสริมการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ 50 ราย เป็นเกษตรกรหมูที่ 4 บานนาปุาแปก หมูที่ 3 บานหวยขาน ตําบลหมอกจําแปุ อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเกษตรกรจะไดรับการสงเสริ ม 
ใหมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม หลักการทําการเกษตรโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต เพื่อเป็นจุดเริ่มตนในการนําความรูไปปฏิบัติ เชน เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักชี มะเขือ ผักบุง ฯลฯ  สวนการสงเสริมการผลิตปุยหมัก/ปุยพืชสดเพ่ือลดการ
ใชสารเคมี มีเกษตรเขารวมโครงการ 2 กลุม จํานวน 50 ราย เป็นเกษตรกรหมูที่ 9 บานยอด หมูที่ 8 บานทบศอก ตําบลหมอกจําแปุ อําเภอเมื อง จังหวัดแมฮองสอน 
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โดยจะไดรับการอบรม เรื่องการผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การทําสารไลแมลง และไดรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพ่ือเป็นจุดเริ่มตนในการนําความรูไปปฏิบัติ เชน วัสดุ
ในการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ กากน้ําตาล สาร พด. ถังหมัก ฯลฯ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผานการอบรม ทั้ง 2 หลักสูตร พบวา 

(1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 92.31 ไดเคยเขาเยี่ยมชมและใชบริการในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ สวนที่เหลือ
รอยละ 7.69 ยังไมเคยเขาเยี่ยมชม และใชบริการ โดยเกษตรกรที่เขาเยี่ยมชม รอยละ 76.92 เขามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือเขาชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต  
เรื่องการเลี้ยงแกะ การปลูกพืชผัก ระบบการปลูกพืช การปรับปรุงบํารุงดิน รองลงมารอยละ 53.85 เพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ์ขาว กลาไม รอยละ 38.46 
เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ เชน การปลูกขาว การผลิตปุยหมัก และเพ่ือทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ  

(2) เกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรับการอบรม/ฝึกอาชีพ จากหนวยงานที่รวมดําเนินงานภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ 
สวนใหญรอยละ 92.31 เขารับอบรมดานพัฒนาที่ดิน เรื่อง การผลิตการใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ เชื้อไตรโคเดอร์มา การเลี้ยงไสเดื อน รองลงมารอยละ 76.92      
อบรม ดานพืช เรื่องการปลูกพืชผัก การปลูกไมผลบนพ้ืนที่สูง การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และในสัดสวนที่เทากันรอยละ 7.69 อบรมดานปศุสัตว์เรื่องการเลี้ยงวัว 
สุกร ไกไข และดานประมง เรื่องการเลี้ยงปลา 

(3) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จําแนกตามดานตาง ๆ ดังนี้  
(3.1) ดานการฝึกอบรม เกษตรกรรอยละ 69.23 มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมารอยละ 23.08 มีความพึงพอใจระดับ  

ปานกลาง และรอยละ 7.69 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
(3.2) ดานการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต เกษตรกรรอยละ 66.67 มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมารอยละ 22.22 

มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และรอยละ 11.11 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
(3.3) ดานปัจจัยการผลิต เกษตรกรรอยละ 75.00 มีความพึงพอใจระดับมาก สวนที่เหลือรอยละ 25.00  มีความพึงพอใจระดับ

ปานกลาง สําหรับคุณภาพปัจจัยการผลิตที่แจกใหเกษตรกร เกษตรกรทั้งหมดมีความเห็นวามีคุณภาพดี และชวงเวลาในการแจกปัจจัยเหมาะสม 
(4) ระดับความรูความเขาใจตอเนื้อหาการฝึกอบรม พบวา เกษตรกรรอยละ 65.22 มีความเขาใจตอเนื้อหาระดับมาก รองลงมา    

รอยละ 30.43 เขาใจในระดับปานกลาง และรอยละ 4.35 เขาใจในระดับมากที่สุด 
(5) การนําความรูจากการฝึกอบรมไปใชประโยชน์ พบวา เกษตรกรรอยละ 71.43 นําความรูไปใชประโยชน์มาก รองลงมารอยละ 14.29 

นําไปใชประโยชน์ปานกลาง รอยละ 9.52 นําความรูไปใชประโยชน์มากที่สุด และรอยละ 4.76 นําไปใชประโยชน์นอยที่สุด 
(6) การนําความรูจากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร พบวา เกษตรกรรอยละ 84.62 นําความรู 

ไปปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกรรอยละ 81.82 ไดใหความสําคัญในการลดใชสารเคมีในการทําการเกษตร รองลงมารอยละ 63.64   ใหความสําคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์
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สัตว์พันธุ์พืชใหมีคุณภาพดีขึ้น รอยละ 27.27 มีการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน และรอยละ 18.18 ปรับเปลี่ย นการทําการเกษตรเป็น
แบบเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรทฤษฎีใหม สวนที่เหลือรอยละ 15.38 ยังไมไดปรับเปลี่ยนเนื่องจากประกอบอาชีพอาชีพคาขายเป็นหลัก 

(7) การขยายผลความรู พบวา เกษตรกรรอยละ 61.54 ไดนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหผูอ่ืนตอในเรื่องการทําปุยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพ การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก สวนที่เหลือรอยละ 38.46 ไมไดนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหผูอ่ืนตอ เนื่องจากจําความรูที่อบรมได
บางสวน จึงไมไดถายทอดตอ 

(8) ประโยชน์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ  พบวา เกษตรกรรอยละ 90.91 มีความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพดานการเกษตร 
เพ่ิมมากขึ้น รองลงมารอยละ 63.64 ดินไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้น รอยละ 36.36  มีรายไดเพ่ิมข้ึน และไดบริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน  มีสุขภาพท่ีดีจากการลดใช 
สารเคมีในการทําการเกษตร ในสัดสวนที่เทากันรอยละ 27.27 

4.3) โครงการการสาธิตใชปุยพืชสด การทําการใชน้ําหมักชีวภาพ การทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 
และปรับปรุงจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแมฮองสอน กรมพัฒนาที่ดิน มีการดําเนินงานอยูในพ้ืนที่ของศูนย์บริการ
และพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งไดจัดทําแปลงสาธิตการผลิต การใชประโยชน์ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ ปุยพืชสดในฐานเรียนรูการพัฒนาที่ดิน 
เพ่ือใหเกษตรกรไดเขามาศึกษาดูงาน รูปแบบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ทําความเขาใจจนสามารถนําไปใชในพ้ืนที่แปลงเกษตรของตนเอง รวมทั้งการไปรวมบูรณาการโครงการ 
กับหนวยงานอื่น ๆ ในการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และการไปสนับสนุนปัจจัยการผลิตใหเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 
เชน เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สารเรง พด. 1 พด. 2 ปูนโดโลไมท์ ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ 

4.4) ประเด็นที่พบ 
(1) ฐานการเรียนรูภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน บางฐานการเรียนรูไมมีเจาหนาที่       

อยูประจําฐาน ทําใหเกษตรกรเขามาศึกษาเรียนรูที่ฐานโดยไมไดแจงลวงหนา ไมไดรับความรูเทาท่ีควร 
(2) เกษตรที่เขารับการรับการอบรมสวนใหญเป็นผูสูงอายุ และไมคอยรูหนังสือ ทําใหมีปัญหาในการสรางความเขาใจ 
(3) การสนับสนุนปัจจัยตาง ๆ ใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร และมีขอจํากัดเรื่องจํานวนสมาชิก 

ที่จะเขารวมโครงการ ควรมีการเพ่ิมจํานวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ปี เพ่ือใหเห็นผลการพัฒนาอยางเป็น
รูปธรรม 
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2.18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร เป็นหนวยงานหลักรวมกับ สํานักงานปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหมอนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริ มสหกรณ์           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรูดานการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไวใ นลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
ใหบริการและพัฒนา เพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาตนแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับความเป็นอยู และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในพ้ืนที่ตามแนวพระราชดําริ  และพัฒนาสงเสริม 
การทองเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู และสรางอาชีพสรางรายไดเพ่ิมแกประชาชน  เปูาหมาย พ้ืนที่หมูบาน  13 หมูบาน ไดแก หมู 2 บานปุาปฺุ ตําบล
ผาบอง หมู 3 บานหวยเดื่อ ตําบลผาบอง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู 5 บานทาโปุงแดง ตําบลผาบอง (ศูนย์ฯ โปุงแดง) หมู 7 บานหวยแกว ตําบลผาบอง หมู 8 บานหวยเสือเฒา 
ตําบลผาบอง  หมู 11 บานมอนตะแลง ตําบลผาบอง หมู 3 บานทุงกองมู ตําบลปางหมู หมู 4 บานในสอย ตําบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) หมู 6 บานสบปุอง ตําบลปางหมู 
หมู 7 บานสบสอย ตําบลปางหมู หมู 8 บานไมแงะ ตําบลปางหมู หมู 9 บานไมสะเปุ ตําบลปางหมู และหมู 13 บานดอยแสง ตําบลปางหมู งบประมาณ 2.4217 ลานบาท 
เบิกจายแลว 1.6895 ลานบาท (รอยละ 69.77) 

1) ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรดานปศุสัตว์ 20 ราย แนะนําการจัดทําบัญชี กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี และติดตามการจัดทําบัญชี รวม 100 ราย 
สงเสริมการเลี้ยงสัตว์สุกรสูเกษตรกร 10 ราย จํานวน 200 ตัว จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน สงเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแกเกษตรกร 20 ราย ดูแล
แปลงแมพันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ไดแกแปลงกุหลาบ และผักไฮโดรโปนิกส์ 1 ไร  แปลงกลวยไมและไมดอกไมประดับ 1 ไร จัดทําแปลงสาธิต แปลงเรียนรูเทคโนโลยี
การผลิตพืช 44 ไร สาธิตการทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 40 ไร การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานขยายผลภายใตศูนย์บริการและพัฒนา        
ลุมน้ําปายตามพระราชดําริ โดยประสานคณะทํางานและผูนําหมูบานของศูนย์บริการฯ เพ่ือชี้แจงกระบวนการดําเนินกิจกรรม 1 ครั้ง จัดทําเอกสา รขอมูลประกอบการ
ดําเนินกิจกรรม 1 ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนฯ 1 ครั้ง สนับสนุนคาวัสดุบํารุงรักษาแปลงหมอน 1 ไร บริหารจัดการแปลงหมอน 2 ครั้ง ครบตามเปูาหมาย และอบรมเกษตรกร
ดานเทคโนโลยีการปลูกพืช 84 ราย (เปูาหมาย 80 ราย) 

2) การถายทอดเทคโนโลยี โดยการสาธิตการการใชปุยพืชสด 20 ไร (เปูาหมาย 40 ไร)  สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ 35 ไร (เปูาหมาย 40 ไร)  
สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์และดูแลรักษาพ้ืนที่ 35 ไร (เปูาหมาย 40 ไร)  แนะนํา สงเสริม ใหความรูเรื่องหลักการอุดมการณ์และวิธีสหกรณ์ 6 ครั้ง (เปูาหมาย 
12 ครั้ง) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ไดผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 900,000 ตัว (เปูาหมาย 1,000,000 ตัว) และการรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนแกกระทรวงเกษตรกรและ
สหกรณ์ 9 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง) 
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3) กิจกรรมอื่น ๆ อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนการดําเนินการ ดังนี้ 
3.1) ดานการผลิตขาว จัดทําแปลงเรียนรูดานพันธุ์ขาว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาว 10 ไร จัดแสดงพันธุ์ขาว และธัญพืชเมืองหนาว 100 ตัวอยาง 

ผลิตเมล็ดพันธุ์ขาว 4,000 กิโลกรัม ทําแปลงขยายผลสูชุมชน 6 ไร ถายทอดความรูใหคําแนะนําดานขาว 100 ราย อยูระหวางดําเนินการ และปลูกพืชตระกูลถั่ว
เพ่ือไถกลบบํารุงดิน 10 ไร อยูระหวางดําเนินการดูแลรักษาแปลงปลูก (ปอเทือง) โดยวิธีการใหน้ํา กําจัดวัชพืช บริเวณรอบ ๆ แปลง 

3.2) ดานการดูแลแปลงเรียนรู และการอบรมถายทอดความรู โดยการดูแลแปลงเรียนรูการผลิตเมลอน 2 โรงเรือน แปลงเรียนรูการผลิตพืช
สมุนไพร แปลงผลิตองุน รวม 2 ไร จัดทําแปลงเรียนรูสําหรับเกษตรกรตนแบบ 5 ราย ถายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 2 กลุม อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาใหเป็นเกษตรกรตนแบบ 50 ราย และจัดเวทีชาวบาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการสงเสริมสหกรณ์ 1 ครั้ง 30 ราย  

3.3) ดานการอํานวยการโครงการ โดยวิเคราะห์ผล และสรุปขอมูลการจัดเวที 1 ครั้ง รายงานผลการดําเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยน 1 
ครั้ง และการดําเนินงาน/ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ 2 ครั้ง  

3.4) ดานอ่ืน ๆ เชน จัดทําโปสเตอร์องค์ความรูดานหมอนไหม 1 ปูาย และปรับปรุงจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 1 โครงการ  
4) ผลการติดตามการดําเนินการ ปี 2562 ภายใตศูนย์บริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน โดยการสัมภาษณ์

เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกรที่ผานการอบรม สรุปได ดังนี้ 
4.1) กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน กรมวิชาการเกษตร มีเกษตรกรรเขารวม

โครงการ จํานวน 40 ราย ในพ้ืนที่บานหวยเสือเฒา ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยเกษตรกรจะไดรับการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืช อินทรีย์ 
เพ่ือสรางความตระหนักใหกับเกษตรกรไดเรียนรูการผลิตพืชที่ปลอดภัย และการผลิตพืชที่ไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผานการอบรม
หลักสูตรดังกลาว พบวา 

(1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 92.30 ไดเคยเขาเยี่ยมชม และใชบริการในศูนย์บริการและพัฒนาลุมน้ําปายฯ สวนที่เหลือ
รอยละ 7.70 ยังไมเคยเขาเยี่ยมชม และใชบริการ โดยเกษตรกรที่เขาเยี่ยมชมรอยละ 76.92 เขามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ รองลงมารอยละ 61.54  
เพ่ือทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ รอยละ 46.15 เพื่อเขาชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต และรอยละ 15.38 เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต 

(2) เกษตรกรที่เขารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรูที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุมน้ําปายฯ สวนใหญรอยละ 90.00 เขารับการอบรม 
เรื่องการปลูกพืช การปลูกไมผล การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ และรอยละ 10.00 เขารับการอบรม เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การทําสารชีวภัณฑ์ 

(3) เกษตรกรที่เขารวมโครงการนอกจากการอบรม/ศึกษาดูงาน เรื่องการปลูกพืช การปลูกไมผล การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุง
บํารุงดิน จะไดรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไดแก น้ําหมักชีวภาพ ปุยหมัก เชื้อไตรโคเดอร์มา สารปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งเกษตรกรรอยละ 87.50 มีความคิดเห็นวาปัจจัย 



 
 

๑-43 
 

การผลิตที่ไดรับการสนับสนุนมีความเหมาะสม สวนที่เหลือรอยละ 12.50 มีความคิดเห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากปัจจัยที่ไดรับการสนับสนุนบางอยางไมไดนําไปใชประโยชน์ 
สวนในเรื่องชวงเวลาในการแจก และคุณภาพของปัจจัยการผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีเห็นวาเป็นชวงเวลาการแจกเหมาะสม และปัจจัยการผลิตมีคุณภาพดี  

(4) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พบวา ดานการฝึกอบรม เกษตรกรรอยละ 61.54 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
รองลงรอยละ 30.77 มีความพึงพอใจระดับมาก และรอยละ 7.69 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด สวนความพึงพอใจดานการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต การทองเที่ยว 
พักผอนหยอนใจ และดานการไดรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมาก 

(5) ความรูความเขาใจตอเนื้อหาของการฝึกอบรมที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุมน้ําปายฯ พบวา เกษตรกรรอยละ 63.64 มีความเขาใจ
ตอเนื้อหาระดับมาก รองลงมารอยละ 31.82 มีความเขาใจระดับปานกลาง และรอยละ 4.54 มีความเขาใจระดับมากท่ีสุด  

(6) การนําความรูจากการฝึกอบรมไปใชประโยชน์ พบวา เกษตรกรรอยละ 47.62 นําความรูไปใชประโยชน์ระดับมาก ร องลงมา 
รอยละ 33.33 นําไปใชประโยชน์ระดับปานกลาง และรอยละ 9.53 นําไปใชประโยชน์ระดับมากที่สุด 

(7) การนําความรูจากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร พบวา เกษตรกรรอยละ 92.31 นําความรูไป 
ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร และรอยละ 7.69 ไมไดปรับเปลี่ยน สําหรับเรื่องที่เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนรูปแบบทําการเกษตรนั้น รอยละ 75.00  
ไดลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตร รองลงมารอยละ 33.33 ใหความสําคัญกับพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชใหมีคุณภาพดีขึ้น รอยละ 25.00 ใหความสําคัญ
กับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชใหดีขึ้น การปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย์ และรอยละ 18.18 ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน 

(8) การขยายผลความรู พบวา เกษตรกรรอยละ 84.62 ไดนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหผูอ่ืนตอในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ 
การทําปุยหมักชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพ การลดใชสารเคมีในการปลูกพืช สวนที่เหลือรอยละ 15.38 ไมไดนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหผู อ่ืนตอ เนื่องจากเพ่ือนบานไดไป
อบรมมาดวยกัน 

(9) ประโยชน์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรทั้งหมดมีความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพดานการเกษตรเพ่ิม
มากขึ้น ดินไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้น รอยละ 23.08 สมาชิกในครัวเรือนไดบริโภคอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้น และมีความรูในเลือกซื้ ออาหารบริโภคในอัตราที่เทากัน 
รอยละ 7.69 

4.2) โครงการการสาธิตใชปุยพืชสด การทําการใชน้ําหมักชีวภาพ  การทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ปรับปรุง 
จุดเรียนรูดานการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ  และปรับปรุงจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพ  ดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแมฮองสอน กรมพัฒนาที่ดิน 
มีการดําเนินงานอยูภายในพ้ืนที่ของศูนย์บริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งไดจัดทําแปลงสาธิตการผลิต การใชประโยชน์ปุยหมัก 
น้ําหมักชีวภาพ ปุยพืชสดในฐานเรียนรูการพัฒนาที่ดิน เพ่ือใหเกษตรกรไดเขามาศึกษาดูงาน รูปแบบปฏิบัติ แนวทางปฏิบั ติ ทําความเขาใจจนสามารถนําไปใชในพ้ืนที่
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แปลงเกษตรของตนเอง รวมทั้งมีการไปรวมบูรณาการโครงการกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และ
การสนับสนุน ปัจจัยการผลิตใหเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ เชน เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สารเรง พด. ปูนโดโลไมท์ ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ 

4.3) ประเด็นที่พบ 
(1) ฐานการเรียนรูภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน บางฐานการเรียนรู ไมมีเจาหนาที่อยู

ประจําฐาน ทําใหเกษตรกรที่เขามาศึกษาเรียนรูที่ฐานโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ไมไดรับความรูเทาท่ีควร และในบางฐานเรียนรูขาดแคลนโรงเรือน และเครื่องจักรกล
การเกษตรในการทําแปลงเรียนรู 

(2) การจัดสรรงบประมาณพลางกอน ทําใหมีปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการทํากิจกรรมตอเนื่องในแปลงเรียนรู และการจางแรงงาน  
ในการดูแลแปลงเรียนรู 

 

2.18.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี  กรมชลประทาน เป็นหนวยงานหลักรวมกับ สํานักงานปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหมอนไหม และกรมสงเสริม
สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหลงศึกษาเรียนรูการพัฒนาดานตาง ๆ ตามแนวพระราชดําริและสาธิตแสดงไวในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ มีชีวิต เป็นศูนย์บริการ
พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในลักษณะองค์รวม  ขยายผลการดําเนินงานเพื่อสงเสริมฐานการผลิตดานเกษตรและอาชีพ
สอดคลองกับภูมิสังคม เพื่อประชาชนมีความเป็นอยูที่ดี พ่ึงตนเองได พัฒนาเกษตรกรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดรับสวัสดิการตาง ๆ 
รวมกลุมรวมพลังในการพัฒนา และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุมกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุน
พัฒนาการทองเที่ยว มีเปูาหมายดําเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแกว และปราจีนบุรี รวม 5 อําเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 407,543 ไร แบงการพัฒนาเป็น 9 พ้ืนที่ 
106 หมูบาน 10,154 ครัวเรือน งบประมาณ 2.4727 ลานบาท เบิกจายแลว 1.9232 ลานบาท (รอยละ 77.78) 

1) ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 50 ราย การสอนแนะนําการจัดทําบัญชี กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี ติดตาม         
การจัดทําบัญชี 70 ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตปุยหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต 25 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี หลักสูตรการสงเสริมการผลิตปุย
อินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 35 ราย (เปูาหมาย 30 ราย) ในพ้ืนที่จังหวัดสระแกว ดําเนินการจัดทําจุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 1 แหง สาธิตการใชปุยพืชสด 
การทําการใชน้ําหมักชีวภาพ การทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม 1,170 ไร ปรับปรุงศูนย์เรียนรูดานการพัฒนาที่ดินในโครงการ 1 โครงการ และจัดทําเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําเดือน 1 ครั้ง ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ครบตามเปูาหมาย 

2) การผลิตขาว ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแกเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสระแกว 30 ราย (เปูาหมาย 50 ราย) และติดตามใหคําแนะนํา   
31 ราย (เปูาหมาย 50 ราย) สวนในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี จัดทําเวทีชุมชน 1 ครั้ง (เปูาหมาย 2 ครั้ง) จัดถายทอดองค์ความรูเรื่องขาว 1 ครั้ง  (เปูาหมาย 3 ครั้ง) 
จํานวน 40 คน (เปูาหมาย 50 คน) ผลิตปุยอินทรีย์ 2 ตัน (เปูาหมาย 20 ตัน) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 11 ตัวอยาง (เปูาหมาย 100 ตัวอยาง)             
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําแลว 3,436,000 ตัว (เปูาหมาย 5,000,000 ตัว) แนะนํา สงเสริม ใหความรูเรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 
30 ครั้ง (เปูาหมาย 60 ครั้ง) อํานวยการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน 1 ครั้ง (เปูาหมาย 3 ครั้ง) จัดทําแผนบูรณาการ/แผนปฏิบัติงานโครงการฯ 
1 ครั้ง (เปูาหมาย 2 ครั้ง) และประสานติดตามความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานที่รวมโครงการฯ 6 ครั้ง (เปูาหมาย 20 ครั้ง) ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  

3)  กิจกรรมอื่น ๆ อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนการดําเนินการ ดังนี้ 
3.1) การอํานวยการโครงการ รวมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ 2 ครั้ง และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 เรื่อง ในพ้ืนที่จังหวัด

ปราจีนบุรี สวนจังหวัดสระแกว มีแผนการพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร 5 ครั้ง จัดทําองค์ความรูผลสัมฤทธิ์การพัฒนาดานการเกษตร 5 ครั้ง จัดทําจุดสาธิต      
ดานการพัฒนา 4 ครั้ง และอํานวยการประชุมและติดตามงานโครงการ 4 ครั้ง 

3.2) การสงเสริมและถายทอดความรู 
(1) ดานการผลิตขาว กิจกรรมที่ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดสระแกว สนับสนุนปัจจัยการผลิต 50 ราย สวนในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

จัดทําแปลงเรียนรู/แปลงขยายผล 1 ,000 กิโลกรัม  
(2) ดานการผลิตปศุสัตว์ ประมง ฝึกอบรมเกษตรกร 40 ราย สงเสริมโค กระบือ สูเกษตรกร 2 กลุม จํานวน 200 ตัว และสงเสริม 

สัตว์ปีกสูเกษตรกร 20 ราย จํานวน 200 ตัว และการสงเสริมประมงโรงเรียน 4 แหง 
(3) ดานการอบรมถายทอดความรู ดานหมอนไหม ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การสาวเสนไหมใหไดคุณภาพ 13 ราย ดานการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกร หลักสูตรสงเสริมการปลูกหอมแดงในเขตปฏิรูปที่ดิน 30 ราย และหลักสูตรสงเสริมการสรางผลิตภัณฑ์จากไมไผ 15 ราย 
(4) ดานสหกรณ์ จัดเวทีชาวบาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง 150 ราย (เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 
4) ผลการติดตามการดําเนินการ ปี 2562 ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว - ปราจีนบุรี โดยการสัมภาษณ์ 

เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกรที่ผานการอบรม สรุปได ดังนี้ 
4.1) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสอนแนะนําการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพและบัญชีรับจายภายในครัวเรือน ดําเนินการโดยสํานักงานตรวจบัญชี 

จังหวัดสระแกว มีผูเขารับการอบรมจํานวน 120 ราย ภายหลังการอบรม ผูเขารับการอบรมจะไดรับสมุดบัญชีครัวเรือน และมีการกํากับแนะนําผูที่ทําบัญชีไมได จากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรผูผานการอบรม ในปี 2562 พบวา 

 (1) การใชบริการโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว - ปราจีนบุรี พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
รอยละ 66.67 เขารับการฝึกอบรมอาชีพภายในศูนย์ฯ รอยละ 55.56 มาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรูและแปลงสาธิต และมาทองเที่ยว
พักผอนหยอนใจ 
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 (2) การเขารับการอบรมองค์ความรูจากหนวยงานภายในศูนย์ฯ พบวา เกษตรกรทุกรายเขารับการอบรมเรื่องการทําบัญชี และความรู
ดานพืช เชน การปลูกปุา การปลูกหมอนไหม นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังเขารับอบรมเพ่ิมเติม โดยเกษตรกรรอยละ 77.78 เขาอบรมเรื่องการพัฒนาปรับปรุงดิน 
การทําปุยหมัก น้ําหมัก และรอยละ 33.33 เขารับการอบรมดานสัตว์และประมง 

 (3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร พบวา เกษตรกรทุกรายไดรับแจกสมุดบัญชี รายละ 1 เลม นอกจากนี้เกษตรกร  
บางรายยังเคยไดรับปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ โดยเกษตรกรรอยละ 55.56 ไดรับพันธุ์หมอน รอยละ 55.56 ไดรับแจกน้ําหมัก ปุยหมัก และรอยละ 22.22 ไดรับแจกพันธุ์  
ไกไข ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรายเห็นวาปัจจัยการผลิตที่ไดรับมีปริมาณเพียงพอ และไดรับปัจจัยในชวงเวลาที่เหมาะสม อีกทั้ง เกษตรกรรอยละ 88.89 เห็นวาปัจจัยการผลิต 
ที่ไดรับมีคุณภาพดี  

 (4) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พบวา ดานการฝึกอบรม หลักสูตรบัญชีรับจายภายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพ 
เกษตรกรรอยละ 87.50 พึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา รอยละ 12.50 พึงพอใจระดับมาก สวนความพึงพอใจในดานการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู หรือแปลงสาธิต 
การไดรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

 (5) ความรูความเขาใจตอเนื้อหาของการฝึกอบรม พบวา ในดานการทําบัญชี เกษตรกรรอยละ 41.18 มีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด 
และระดับมากเทากัน สวนดานอื่น ๆ ไดแก พืช สัตว์ ประมง และการปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกรสวนใหญมีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด 

 (6) การนําความรูจากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ไปใชประโยชน์ พบวา เกษตรกรรอยละ 44.44 นําความรูดานการทําบัญชีไปใช
ประโยชน์ระดับมากที่สุด สวนที่เหลือรอยละ 55.56 นําความรูไปใชประโยชน์ระดับปานกลางถึงนอยมาก  สวนความรูดานพืช สัตว์ ประมง และการปรับปรุงดิน 
เกษตรกรสวนใหญนําความรูไปใชประโยชน์ระดับมากที่สุด  

 (7) การถายทอดความรู พบวา เกษตรกรรอยละ 55.56 ถายทอดความรูที่ไดรับจากการอบรมใหกับผูอ่ืน โดยสวนใหญเป็นการถายทอด 
ความรูใหกับคนในครอบครัว เชน ลูก หลาน  

 (8) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 77.78 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ       
การประกอบอาชีพดานการเกษตร โดยรอยละ 57.14 ใหความสําคัญกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พืชใหดีขึ้น ลดการใชสารเคมีลง และเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์  

 (9) ประโยชน์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรรอยละ 50.00 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกษตรกรรอยละ 25.00 
สามารถจัดการบริหารรายรับ - รายจายภายในครัวเรือนได  
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4.2) กิจกรรมอบรมหลักสูตรไหมหัตถกรรม 5 วัน ดําเนินการโดยศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแกว ครอบคลุมการปลูกหมอนไหม 
การเลี้ยงไหม และการแปรรูปหมอนไหม เชน การทําชาใบหมอน ภายหลังการอบรม ไดมีการสนับสนุนพันธุ์หมอนไหมแกเกษตรกรที่เขารับการอบรม และมีการสนับสนุน
วัสดุสาธิต ไดแก กระดง กระจอ และตะกรา เพ่ือใชภายในกลุมหมูบาน  จากการติดตามผลการดําเนินงาน โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูเขารับการอบรม ปีงบประมาณ 2562 
พบวา 

(1) การใชบริการโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว - ปราจีนบุรี พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญ  
รอยละ 55.56 ไมเคยเขาไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือใชบริการศูนย์ฯ เนื่องจากที่หนวยงานมักจะเขามาดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ และเกษตรกรสวนใหญเป็นผูสูงอายุ  
ไมสะดวกในการเดินทาง รองลงมารอยละ 44.44 เขารับการฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ เขามาศึกษาดูงานที่จุดเรียนรูและแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ เ รื่องการเลี้ยงไหม และ 
มาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต และรอยละ 22.22 เขามาทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

(2) การเขารับการอบรมองค์ความรูจากหนวยงานภายในศูนย์ฯ พบวา เกษตรกรทุกรายเขารับการอบรมดานหมอนไหม หลักสูตรไหม
หัตถกรรม นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังเขารับอบรมเพ่ิมเติม โดยเกษตรกรรอยละ 55.56 เขาอบรมเรื่องการพัฒนาปรับปรุงดิน และการทําบัญชี และรอยละ 11.11 
เขารับการอบรมดานสัตว์ เชน การเลี้ยงไก 

(3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร พบวา เกษตรกรรอยละ 77.78 ไดรับปัจจัยการผลิตดานพืช ไดแก พันธุ์หมอน 
นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังเคยไดรับปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ โดยเกษตรกรรอยละ 33.33 ไดรับปัจจัยดานการพัฒนาปรับปรุงดิน ไดแก น้ําหมัก ปุยหมัก และรอยละ 
55.56 ไดรับสมุดบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรายเห็นวาปัจจัยการผลิตที่ไดรับมีปริมาณเหมาะสม มีคุณภาพดี และไดรับปัจจัยในชวงเวลาที่เหมาะสม 

(4) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พบวา ในดานการฝึกอบรม เกษตรกรรอยละ 57.14 พึงพอใจระดับมากที่สุด 
รองลงมารอยละ 28.57 พึงพอใจระดับมาก ที่เหลือรอยละ 14.29 พึงพอใจระดับปานกลาง สวนในดานการศึกษา ดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต  การเป็นสถานที่
ทองเที่ยว/พักผอน และการไดรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรสวนใหญพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

(5) ความรูความเขาใจตอเนื้อหาของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว - 
ปราจีนบุรี พบวา ในดานพืช หลักสูตรหมอนไหม เกษตรกรรอยละ 55.56 มีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด รองลงรอยละ 22.22 มีความรูความเขาใจระดับมาก 
นอกจากนี้แลว เกษตรกรสวนใหญยังมีความรูความเขาใจระดับมากที่สุดในดานการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาปรับปรุงดิน และดานประมง 

(6) การนําความรูจากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ไปใชประโยชน์ พบวา เกษตรกรรอยละ 55.56 นําความรูจากการอบรมหลักสูตร
ไหมหัตถกรรมไปใชประโยชน์ระดับมากที่สุด นั่นคือ เกษตรกรมีการปลูกหมอนและเลี้ยงไหมเพ่ือเป็นอาชีพเสริม รองลงมารอยละ 33.33 นําควา มรูไปใชประโยชน์     
ระดับนอยที่สุด เนื่องจากเป็นผูสูงอายุไมสามารถจําความรูจากหลักสูตรที่อบรมได สําหรับความรูดานอ่ืน ๆ ไดแก ดานการพัฒนาปรับปรุงดินและดานสัตว์ เกษตรกร      
สวนใหญนําความรูไปใชประโยชน์ระดับมากที่สุด  
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(7) การถายทอดความรู พบวา เกษตรกรรอยละ 55.56 มีการถายทอดความรูที่ไดรับจากการอบรมใหกับผูอ่ืน โดยสวนใหญเป็น 
การถายทอดความรูดานการเลี้ยงไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมอนไหม เชน การทําชาใบหมอน  

(8) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร พบวา เกษตรกรรอยละ 55.56 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
อาชีพดานการเกษตร โดยสวนใหญรอยละ 80.00 ใหความสําคัญกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พันธุ์พืชใหดีขึ้น และเปลี่ยนเป็นการทําเกษตรอินทรีย์ รองลงมารอยละ 60.00 
ลดการใชสารเคมีลงและใหความสําคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชใหดีขึ้น 

(9) ประโยชน์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรทุกรายมีความรู ความเขาใจในการประกอบอาชีพดานการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ เกษตรกรรอยละ 50.00 ยังไดบริโภคโปรตีนเพ่ิมขึ้นจากการบริโภคตัวไหมที่เลี้ยงไว ไดพัฒนาดินใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการใชปุยหมักน้ําหมัก แ ละ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุก ๆ ดาน และรอยละ 33.33 มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาชีพดานการเกษตร  

4.3) กิจกรรมซึ่งดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระแกว กรมประมง ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก 
 (1) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหลงน้ําธรรมชาติ และเพ่ือสรางแหลงโปรตีนใหแก

ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกลเคียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน 5,000,000 ตัว ประกอบดวย 
ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลาบา ปลากระแห และกบ ครบถวนตามเปูาหมาย และไดทําการปลอยพันธุ์สัตว์น้ําลงในแหลงน้ําพื้นที่โครงการ 

 (2) จัดทําจุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ดําเนินการจัดทํานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของโครงการฯ และศูนย์เรียนรู
เศรษฐกิจดานการประมง จํานวน 1 ศูนย์ ตั้งอยูที่ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระแกว ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว ใหบริการทางวิชาการพรอมการถายทอดเทคโนโลยีการประมงใหแกเกษตรกร ผูมาศึกษาดูงาน 

 (3) การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ดําเนินการในเขตพ้ืนหมูที่ 6 บานใหมไทยพัฒนา ตําบลหนองตะเคียนบอน 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว เปูาหมายเกษตรกร 50 ราย เพ่ือเป็นการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ําใหแกเกษตรกรไวบริโภคในครัวเรื อน และเป็นรายไดเสริมแก
เกษตรกร มีการอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร และเกษตรกรจะไดรับปัจจัยการผลิตหลังจบกิจกรรม ไดแก กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําในบอดิน จะไดรับการสนับสนุน
พันธ์ปลาดุก 500 ตัว กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําในบอซีเมนต์ จะไดรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน 500 ตัว กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงกบในกระชังและบอพลาสติก 
จะไดรับการสนับสนุนพันธุ์กบ 500 ตัว และแผนพลาสติก จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูเขารับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในปี 2562 พบวา 

(3.1) การใชบริการโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว - ปราจีนบุรี พบวา เกษตรกร 63.64 มาขอรับสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิต รอยละ 36.36 เขามาศึกษาดูงานที่จุดเรียนรูและแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ และรอยละ 27.27 เขารับการฝึกอบรมอาชีพ และพั กผอนหยอนใจ อยางไร 
ก็ตาม เกษตรกรรอยละ 36.36 ไมเคยเขาใชบริการในศูนย์โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว – ปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นผูสูงอายุไมสะดวก 
ในการเดินทาง และหนวยงานเขามาดําเนินกิจกรรมสงเสริมอาชีพในพ้ืนที่ เกษตรกรจึงไมตองเดินทางไปที่ศูนย์ฯ  



 
 

๑-49 
 

(3.2) การเขารับการอบรมเพ่ิมเติมองค์ความรูจากหนวยงานภายในศูนย์ฯ พบวา เกษตรกร 90.90 เขารับการอบรมเพ่ิมเติม  
องค์ความรูดานประมง เชน การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ นอกจากนี้ เกษตรกรรอยละ 18.18 ยังเคยเขารับการอบรมดานพืช และดานสัตว์ดวย  

(3.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรที่เขาใชบริการภายในศูนย์ พบวา เกษตรกรทุกรายไดรับการสนับสนุนปัจจัย  
การผลิตดานประมง เชน พันธุ์ปลา พันธุ์กบ และแผนพลาสติก โดยเกษตรกรแตละรายจะไดรับปัจจัยที่แตกตางกันตามความตองการ สําหรับความคิดเห็นตอปัจจัยการผลิต 
ที่ไดรับนั้น เกษตรกรทุกรายเห็นวาชวงเวลาที่ไดรับปัจจัยมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดทันที นอกจากนี้ เกษตรกรรอยละ 90.90 เห็ นวาปัจจัยการผลิตที่ไดรับ 
มีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดี อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนที่เหลือเห็นวาปริมาณท่ีไดรับนอยเกินไป และคุณภาพไมดี เนื่องจากเลี้ยงแลวไมโต 

(3.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พบวา ดานการฝึกอบรม เกษตรกรรอยละ 50.00 พึงพอใจระดับมากที่สุด 
รองลงมารอยละ 33.33 พึงพอใจระดับมาก ดานการศึกษา ดูงานที่จุดเรียนรู/แปลงสาธิต และการเป็นสถานที่ทองเที่ยวพักผอน เกษตรกรพึงพอใจระดับมากที่สุด และ
ดานการไดรับปัจจัยการผลิต รอยละ 63.64 พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

(3.5) ความรูความเขาใจตอเนื้อหาของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว 
- ปราจีนบุรี พบวา ดานประมง เกษตรกรรอยละ 40.00 มีความรูความเขาใจตอการดูแลสัตว์น้ําจืดในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 30.00 มีความรูความเขาใจ  
ระดับมากท่ีสุด และระดับมากในสัดสวนที่เทากัน ดานการพัฒนาที่ดิน เกษตรกรมีความรูความเขาใจในระดับมากท่ีสุด โดยสามารถใชสารชีวภาพในการปรับปรุงดินได  

(3.6) การนําความรูจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ไปใชประโยชน์ พบวา เกษตรกรทุกรายนําความรูทุกดานที่ไดรับไปใชประโยชน์ 
ในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งดานประมง เกษตรกรสวนใหญมีการเลี้ยงปลาและกบเป็นอาชีพเสริม  

(3.7) การถายทอดความรู พบวา เกษตรกรรอยละ 27.27 มีการถายทอดความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใหกับผูอ่ืน เชน วิธีการดูแลรักษาพันธุ์ปลา การแยกขนาดกบ สวนที่เหลือ รอยละ 72.73 ไมไดถาย ทอดความรูใหกับผูอ่ืน เนื่องจาก 
สวนใหญเขารับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดวยกัน และไมมีเวลาวาง เพราะตองดูแลบอของตัวเอง   

(3.8) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพดานการเกษตร พบวา เกษตรกรรอยละ 72.73 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
การประกอบอาชีพดานการเกษตร โดยเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 75.00 ใหความสําคัญกับพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ใหดีขึ้น รองลงมารอยละ 50.00 ใหความสําคัญ      
กับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ใหดีขึ้น และรอยละ 12.50 เปลี่ยนจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงปลาดุกเป็นรายไดเสริม 

(3.9) ประโยชน์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรรอยละ 81.82 ไดบริโภคโปรตีนเพ่ิมขึ้น จากการบริโภคปลา
หรือกบที่เลี้ยงไว รอยละ 63.64 มีความรู ความเขาใจในการประกอบอาชีพดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน และรอยละ 54.55 มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขายปลา กบ สวนที่เหลือ       
จากการบริโภค 

 
 



๑-50 
 

4.4) ประเด็นที่พบ 
 (1) ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแกว เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นใหมในปี 2561 เมื่อมีการประสานงานจากหนวยงานอื่นภายใน

โครงการ มักจะประสานไปยังหนวยงานรับผิดชอบเดิม (สํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา) ทําใหศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด
สระแกว ไดรับเรื่องลาชา 

 (2) ผูเขารับการอบรมสวนใหญเป็นผูสูงอายุ ไมสามารถอานออกเขียนได และไมไดประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งไมตรงกับเปูาหมายของ
โครงการ  
 

2.18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร เป็นหนวยงานหลักรวมกับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรม สงเสริมสหกรณ์        
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินงานสนองพระราชดําริที่ไดพระราชทานไวไดครบถวนและถูกตอง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ สงเสริม พัฒนาและ
บริการ การฝึกอาชีพ แหลงเรียนรู และแหลงทองเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดําริไปยังประชาชน ใหสามารถนําไปปรับใชในไรนาของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดําริใหมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 2.3008 ลานบาท (เบิกจายแลว 1.3333 ลานบาท) 

1) ดูแลแปลงแมพันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ 80 ไร จัดทําฐานเรียนรูเรื่องขาว 8 ไร ระบบนิเวศน์ในนาขาว 8 ไร จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ขาว 
8 ไร สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกรดานปศุสัตว์ 12 ราย จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน ถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทําแปลงสาธิต/แปลง
เรียนรู 54 ไร สอนแนะนําการจัดทําบัญชี 100 ราย สาธิตการใชปุยพืชสด 50 ไร สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ 100 ไร สาธิตการทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 
50 ไร ปรับปรุงศูนย์เรียนรูดานการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพ้ืนที่โครงการฯ 1 โครงการ ครบตามเปูาหมาย 

2) ถายทอดความรูดานขาว 40 ราย (เปูาหมาย 50 ราย) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 2,500,000 ตัว (เปูาหมาย 5,000,000 ตัว) ถายทอดเทคโนโลยี 
โดยการฝึกอบรมเกษตรกร 60 ราย (เปูาหมาย 220 ราย) กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี 50 ราย (เปูาหมาย 100 ราย) ติดตามการจัดทําบัญชี 50 ราย (เปูาหมาย 
100 ราย) แนะนํา สงเสริม ใหความรูเรื่องหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 6 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง) ประสานการจัดทําแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจําปี 
ติดตาม จัดเก็บขอมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 16 ครั้ง (เปูาหมาย 24 ครั้ง) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ การประชุม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 7 ครั้ง (เปูาหมาย 10 ครั้ง)  การประชาสัมพันธ์ การจัดงานประจําปีของศูนย์บริการฯ และการสรางเครือขายการตลาดผลผลิตของโครงการ  2 งาน 
(เปูาหมาย 3 งาน)  การจัดทํารายงานประจําเดือน ไตรมาสประจําปี 12 ครั้ง (เปูาหมาย 17 ครั้ง) 
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3) กิจกรรมอื่น ๆ อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนการดําเนินการ ดังนี้ 
 3.1) อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาใหเป็นเกษตรกรตนแบบ 100 ราย และจัดทําแปลงเรียนรูสําหรับเกษตรกรตนแบบ 5 ราย 
 3.2) ดานการผลิตขาว จัดทําแปลงขยายผล 860 ไร 
 3.3) ดานบัญชีและสหกรณ์ จัดเวทีชาวบาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 30 ราย 

 

2.18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เป็นหนวยงานหลักรวมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหลงเรียนรูตนแบบ และ
แหลงศึกษาและถายทอดความรูทางการเกษตรดานไมผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ใหแกเกษตรกรและประชาชนกลุมเปูาหมายตาง ๆ พัฒนาการผลิตไมผลชนิดตาง ๆ ในรูปแบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิต เพ่ือสรางโอกาสในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ใหสามารถพึ่งตนเองได        
ดวยการพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดานการเกษตร ขยายผลการดําเนินงานสูชุมชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ํา    
ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมูบานรอบศูนย์ฯ ใหเกิดประโยชน์สูงสุด สรางภูมิคุมกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติตาง ๆ และเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุงบูรณาการดําเนินงานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดย มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเปูาหมายพ้ืนที่       
ศูนย์พัฒนาไมผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 109.99 ไร และพ้ืนที่หมูบานรอบศูนย์ฯ 8 หมูบาน จํานวน 25,250 ไร  งบประมาณ 1.2359 ลานบาท 
(เบิกจายแลว 0.7556 ลานบาท) 

1) การถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทําแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู 112 ไร สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว สอนแนะนําการจัดทําบัญชี 30 ราย 
กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี 30 ราย ติดตามการจัดทําบัญชี 30 ราย สาธิตการใชปุยพืชสด 60 ไร สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ 200 ไร และสาธิตการทําปุยหมัก
สูตรพระราชทานฯ 60 ไร ครบตามเปูาหมาย 

2) การถายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรม 287 ราย (เปูาหมาย 300 ราย) สาธิตการเลี้ยงสุกร 5 ตัว (เปูาหมาย 10 ตัว) เพาะชํากลาไมเพ่ือแจก
เกษตรกร 400 ตน (เปูาหมาย 3,000 ตน) วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง (สําหรับรถบรรทุกวิ่งในศูนย์ไมผลฯ) 2 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง) การอํานวยในกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย์
พัฒนาไมผลฯ 3 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง) และการแนะนํา สงเสริม ใหความรูเรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง) 

3) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยูระหวางดําเนินการ โดยมีแผนดําเนินการ ดังนี้  
 3.1) การกําจัดวัชพืชบริเวณรอบสระน้ําและในคลองในพ้ืนที่โครงการ 3 ครั้ง 

 3.2) จัดทําจุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 1 แหง  
 3.3) อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาใหเป็นเกษตรกรตนแบบ 100 ราย 
 3.4) การดูแลแปลงพันธุ์ การเลี้ยงชันโรง 20 รัง และการเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง  
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 3.5) จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือเป็นตนแบบสําหรับการเรียนรูแบบมีสวนรวมและฝึกปฏิบัติ ดานการเลี้ยงชันโรง จํานวน 80 รัง การผลิตไมผล
สงเสริมการเกษตร จํานวน 45 ไร จัดทําแปลงเรียนรูเกษตรกรตนแบบ 5 ราย 

 3.6) จัดเวทีชาวบาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 30 ราย 
 

2.18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์ เป็นหนวยงานหลักรวมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟูามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี 
ที่พระราชทานใหศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ใหเป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และสงเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสูโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพ้ืนที่ไมไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีดานปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผ สานที่เหมาะสมกับ 
สภาพพ้ืนที่ ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูและฝึกอบรม เป็นตัวอยางใหเกษตรกรผูสนใจนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสูพ้ืนที่เปูาหมายใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เปูาหมาย พ้ืนที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จํานวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 
151 ไร 3 งาน 57 ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใชประโยชน์เพิ่มเติม ปุาโคกดงนอย 700 ไร  พื้นที่สงเสริมในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดเลย พ้ืนที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ พ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พื้นที่อําเภอตาง ๆ ของ
จังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เปูาหมาย ไดแก โรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ นักเรียน และผูปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงชายแดน พ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีฐานะยากจน ราษฎรผูสนใจทั่วไป และประชาชนผูดอยโอกาส  
เกิดความมั่นคงดานอาหารระดับครัวเรือน ไมนอยกวา 3 ,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอยางเพียงพอ ไมนอยกวา 70 โรงเรียน  งบประมาณ 
6.9443 ลานบาท เบิกจายแลว 3.0187 ลานบาท (รอยละ 43.47) 

1) สงเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร 160 ราย (เปูาหมาย 190 ราย) พัฒนาองค์ความรูผูนําเศรษฐกิจพอเพียง 20 ราย 
(เปูาหมาย 10 ราย) สงเสริมการเลี้ยงสุกรสูเกษตรกร 4 กลุม 61 ตัว (เปูาหมาย 4 กลุม 80 ตัว) สงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสูเกษตรกร จํานวน 78 ราย 490 ตัว (เปูาหมาย 
130 ราย 1,050 ตัว) สงเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 4 โรงเรียน (เปูาหมาย 11 โรงเรียน) จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 กองทุน 
ครบตามเปูาหมาย งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์สุกร 8 ตัว และสัตว์ปีก 300 ตัว ครบตามเปูาหมาย  

2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 1,000,000 ตัว และจัดตั้งศูนย์เรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 1 แหง ครบตามเปูาหมาย  
3) การดูแลพ้ืนที่โครงการ โดยสนับสนุนคาวัสดุทางการเกษตรบํารุงแปลงหมอนผลสด 2 ไร คาวัสดุการเกษตรบํารุงแปลงหมอน 1 ไร และ 

คาวัสดุในการผลิตพันธุ์หมอน (หมอนใบ/หมอนผล) 3,000 ตน ครบตามเปูาหมาย คาบริหารจัดการแปลงหมอนผลสด 1 ครั้ง (เปูาหมาย 2 ครั้ง) คาจัดการแปลง
หมอนแปลงตนแบบปลูกหมอนใบเพ่ือเป็นพืชอาหารสัตว์ 1 ครั้ง (เปูาหมาย 2 ครั้ง)  
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4) ถายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร 40 ราย และจัดทําแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู 29 ไร ครบตามเปูาหมาย  
5) สอนแนะนําการจัดทําบัญช ี200 ราย กํากับแนะนําการทําบัญชี 200 ราย ครบตามเปูาหมาย ติดตามการจัดทําบัญช ี14 ราย (เปูาหมาย 200 ราย) 
6) สงเสริมการผลิต/ขยายพันธุ์ไมผลและผักพื้นบาน 1,500 ตน ดูแลแปลงแมพันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ไดแก แปลงพืชสมุนไพร 3 แปลง 

ครบตามเปูาหมาย  
7) สงเสริมงานสหกรณ์ โดยแนะนํา สงเสริมใหความรูเรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง (เปูาหมาย 12 ครั้ง) 
8) ดานการพัฒนาที่ดิน โดยสาธิตการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ 300 ไร และทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 50 ไร ครบตามเปูาหมาย 
9) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยูระหวางดําเนินการ โดยมีแผนดําเนินการ ดังนี้ 

9.1) ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับอําเภอ  2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับจังหวัด       
2 ครั้ง ประชุมประชาคมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ครั้ง ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ โดยประสาน อํานวยการและติดตามผลการดําเนินงาน 12 ครั้ง และ
จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานเป็นรูปเลมสี จํานวน 50 เลม 

9.2) สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ 10 ตัว และการปลูกพืชอาหารสัตว์ 10 ไร  
9.3) สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยการสงเสริมอบรมเกษตรกร 40 ราย  
9.4) สงเสริมการผลิต/ขยายพันธุ์ไมผลและผักพื้นบาน โดยการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต/ขยายพันธุ์ไมผลและผักพื้นบาน 50 ราย 

ดูแลแปลงแมพันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ไดแก แปลงไมผล 5 ไร อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาใหเป็นเกษตรกรตนแบบ 50 ราย และจัดทําแปลงเรียนรูสําหรับเกษตรกร
ตนแบบ 5 ราย โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 50 ราย  และสงเสริมการผลิตสมุนไพร 1,500 ตน สงเสริมการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ 50 ราย จัดทําโรงเรือนเพาะเห็ดสําหรับการเรียนรู 2 โรงเรือน และผลิตกอนเห็ดเพื่อสนับสนุนจุดเรียนรูการเพาะเห็ด 3,000 กอน  

9.5) จัดเวทีชาวบาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 30 ราย ทั้งนี้ ตองเลื่อนการจัดกิจกรรมเวทีชาวบาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 

 

2.18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมสงเสริมการเกษตร เป็นหนวยงานหลักรวมกับ กรมการขาว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมสงเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิม      
พระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เพ่ือใหเกษตรกรที่มีปัญหาดานการเกษตรในพ้ืนที่หางไกล สามารถเขาถึงการบริการ
ทางวิชาการ และไดรับการแกไขปัญหาดานการเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการหนวยงานสงเสริม และ
ศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลในการใหบริการในการแกไขปัญหาทางการเกษตรรวมกัน เปูาหมาย การจัดงานคลินิกเกษตร 308 ครั้ง 
77 จังหวัด งบประมาณ 27.3338 ลานบาท เบิกจายแลว 10.0345 ลานบาท (รอยละ 36.74)  



๑-54 
 

 1) ดําเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีเกษตรกรมาใชบริการคลินิกเกษตร 122,871 ราย คิดเป็นรอยละ 58.30 ของเปูาหมาย  210,766 ราย 
 2) ผลการติดตามการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 63.77 ไดรับความรู  

จากการมาเขารับบริการ รองลงมารอยละ 23.46 ไดรับแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเมื่อเกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน์ในการทําการเกษตรสงผลให
เกษตรกรรอยละ 44.92 มีปัญหาทางการเกษตรลดลง อีกทั้งยังพบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 58.91 มีความพึงพอใจตอการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมากที่สุด 
และเห็นควรใหมีการจัดคลินิกเกษตรอยางตอเนื่องตอไป  

 3) ประเด็นที่พบ หนวยงานในพื้นท่ีที่เป็นผูรับผิดชอบในการจัดงานคลินิกเกษตรมีงบประมาณไมเพียงพอในการจัดงาน บางหนวยงานใชงบปกติ
เพ่ือดําเนินงาน เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ จึงตองขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นในพ้ืนที่ใหสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน 

 
--------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
ตารางผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเปน็ระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ทัง้น้ าบนดินและน้ าใต้ดิน ต้ังแต่ต้นน้ า

กลางน้ า ปลายน้ า ใหส้ามารถแก้ไขปญัหา น้ าแล้ง น้ าทว่ม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต น้ าอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟืน้ฟปูา่ต้นน้ า   
การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ าการปรับปรุง พฒันา และเพิม่ประสิทธิภาพแหล่งน้ า ปอ้งกันและบรรเทาอุทกภยัพืน้ทีชุ่มชน พืน้ทีเ่ศรษฐกิจส าคัญ 
จัดหาพืน้ทีรั่บน้ านอง จัดการคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก ลดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า แก้ปญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่การผลิต โดยปรับปรุงพฒันาน้ าเพือ่การเกษตร อุตสาหกรรม การทอ่งเทีย่ว พืน้ทีเ่ศรษฐกิจพเิศษ และระบบนิเวศน์  

เปา้หมายของโครงการ บริหารจัดการน้ าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน จ านวน 176,518 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2563 - 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 50,197,289,700 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมชลประทาน
    1.1 แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
           1) สร้างความมัน่คงของน้ าภาคการผลิต
               1.1) การจัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน รายการ 403 14 3.47
                      (1) พืน้ทีช่ลประทาน ไร่ 131,279 14,390 10.96
                      (2) ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 112.68 73.10 64.87
               1.2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ รายการ 88 12 13.64
(12 โครงการ)
                      - ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 73.70 73.70 100.00
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เปา้หมาย ร้อยละ

1. โครงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า
ไตรมาสที่ 3  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

               1.3) โครงการปรับปรุงชลประทาน รายการ 347 13 3.75
                       - พืน้ทีช่ลประทานเดิมทีไ่ด้รับการปรับปรุง ไร่ 914,186 100 0.01
               1.4) โครงการจัดรูปทีดิ่นและจัดระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรม โครงการ 78 5 6.41

ไร่ 86,300 2,450 2.84
     1.2 การจัดการน้ าทว่มและอุทกภยั
           1) โครงการปอ้งกันและบรรเทาภยัจากน้ า รายการ 215 15 6.98
                - พืน้ทีไ่ด้รับการปอ้งกันและลดผลกระทบ ล้านไร่ 0.57 0.06 10.53
           2) โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองชัยภมูิ (ระยะที ่1) รายการ 6 - -
จังหวัดชัยภมูิ
           3) โครงการบรรเทาอุทกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) รายการ 5 - -
จังหวัดสงขลา
           4) โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราช รายการ 2 - -
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           5) โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล - บางไทร รายการ 8 - -
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           6) โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพงุ - น้ าก่ า รายการ 5 - -
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร
           7) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทยั รายการ 1 - -
     1.3 การจัดการคุณภาพน้ า
           1) โครงการจัดการคุณภาพน้ า รายการ 109 38 34.86
                - พืน้ทีรั่บประโยชน์ ล้านไร่ 0.14 0.01 7.14
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

     1.4 แผนงานบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ทีร่ะดับภาค รายการ 189 2 1.06
           1) พืน้ทีช่ลประทาน ไร่ 45,239 - -
           2) ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 13.16 - -
     1.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 48,989,447,600 25,748,380,000 52.56
2. กรมพัฒนาทีด่ิน
     2.1 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน บอ่ 40,000 34,295 85.74
     2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 715,200,000 618,531,857.67 86.48
3. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
     3.1 โครงการปฏบิติัการฝนหลวง ล้านไร่ 230 194.64 84.63
     3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 452,443,600 120,679,065.36 26.67
4. ส้านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    4.1 โครงการเพิม่พืน้ทีช่ลประทานในเขตปฏรูิปทีดิ่น แหง่ 130 6 4.62
    4.2 โครงการพฒันาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าในเขตปฏรูิป แหง่ 6 1 16.67
ทีดิ่นจังหวัด
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 40,198,500 3,132,200 7.79
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทั งสิ น บาท 50,197,289,700 26,490,723,123 52.77
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 128,320 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 367,360,700 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมพัฒนาทีด่ิน
    1.1 พฒันาทีดิ่นเพือ่สนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพืน้ที่ ไร่ 100,000 94,862 94.86
ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map (Output)
    1.2 เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม ร้อยละ 10 - -
โดยมีรายได้เพิม่ขึ้น หรือลดต้นทนุการผลิต (Outcome)
    1.3 จัดท าฐานข้อมูลเพือ่รองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Output) ร้อยละ 6 - -
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 197,200,000 150,509,250 76.32  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
    2.1 ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพชืชนิดใหม่
ทีเ่หมาะสม
          1) อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพชืทางเลือกใหม่ ราย 2,000 1,411 70.55
          2) สนับสนุนปจัจัยการผลิตทีจ่ าเปน็ในการปรับเปล่ียน
การผลิตพชืชนิดใหม่ทีเ่หมาะสม ไร่ 6,000 648 10.80
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1. เพือ่บริหารจัดการพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ใหไ้ด้รับการปรับเปล่ียนการผลิตใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที่

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตทางการเกษตรในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ

เปา้หมาย ร้อยละ

2. โครงการบริหารจดัการการผลติสนิค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

    2.2 ขับเคล่ือนการใช้แผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก คร้ัง 2 - -   - ปรับลดเปา้หมายจากเดิม 995 ราย
(Agri-Map)
    2.3 ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพืน้ที่ จุด 4  -  -
    2.4 พืน้ทีไ่ม่เหมาะสมได้รับการปรับเปล่ียนการผลิต ไร่ 6,000  -  -
ตามศักยภาพของพืน้ที ่(Output)
    2.5 เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม ร้อยละ 10 - -
โดยมีรายได้เพิม่ขึ้นหรือลดต้นทนุการผลิต (Outcome)

บาท 38,477,000 13,592,453 35.33  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ
3. กรมหม่อนไหม
    3.1 ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมตามแผนทีเ่กษตร ไร่ 318 160 50.31
เพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ราย 155 155 100.00
    3.2 เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรมด้านการปรับเปล่ียนพืน้ที่ ราย 155 10 6.45
จากพชืทีไ่ม่เหมาะสมเปน็แปลงหม่อน (Output)
    3.3 ร้อยละของเกษตรกรทีม่ีการปรับเปล่ียนพืน้ที่ ร้อยละ 40 - -
มีรายได้เพิม่ขึ้นหรือต้นทนุการผลิตลดลง (Outcome)
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,782,900 10,700 0.60  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ
4. กรมปศุสัตว์

ตัว 20,000 19,166 95.83
ความเหมาะสม ใหบ้ริการด้านปรับปรุงพนัธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม 10,000 8,774 87.74

อาหารสัตว์ ปุย๋เคมี ผสมเทยีม เปน็ต้น
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และพชือาหารสัตว์ สนับสนุนปจัจัยการผลิตทีจ่ าเปน็ เช่น พนัธุ์พชื-

    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    4.1 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตใหก้ับเกษตรกรในพืน้ทีท่ีม่ี



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

    4.2 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตใหก้ับเกษตรกรในพืน้ที ่ ไร่ 83,155 62,490 75.15

ดูแลสุขภาพสัตว/์ผสมเทยีม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหแ้ก่เกษตรกร
    4.3 พืน้ทีไ่ม่เหมาะสมทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ยังคงท า ไร่ 70,680 - -
การปศุสัตว์อย่างต่อเนือ่ง (Outcome)

บาท 96,114,800 64,762,000 67.38

    5.1 ส ารวจคัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ไร่ 5,000 5,000 100.00
ราย 5,000 5,000 100.00

    5.2 ใหค้ าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกร ราย 5,000 4,975 99.50
    5.3 สนับสนุนปจัจัยการผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 5,000 3,139 62.78
    5.4 ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล
          1) รายใหม่ ราย 5,000 489 9.78
          2) รายเก่า (ป ี2562) ราย 5,000 4,256 85.12
    5.5 พืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมในการปลูกพชืปรับเปล่ียนไปสู่กิจกรรม ไร่ 5,000 - -
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (Output) 
    5.6 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  มีผลผลิตสัตว์น้ า ราย 4,250 - -
ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ป ี(Outcome) 

บาท 14,122,000 7,790,000 55.16  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ
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    5.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

5. กรมประมง

ทีไ่ม่เหมาะสม ปรับเปล่ียนพืน้ที ่ส าหรับปลูกพชือาหารสัตว์ 

    4.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพแก่เกษตรกรในพืน้ที่ ราย 3,000 2,920 97.33
ปรับเปล่ียนการผลิต (พืน้ที ่N)
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 2,100 1,782 84.86
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 2,100 846 40.29
    6.4 ติดตามประเมินผล ราย 3,000 3 0.10
    6.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,183,700 4,000,700 77.18
7. กรมวิชาการเกษตร
    7.1 อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปล่ียนการปลูกพชื ราย 756 120 15.87
ใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที่
    7.2 จัดท าแปลงต้นแบบเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปรับเปล่ียน ไร่ 503 135 26.84
    7.3 ติดตามและประเมินผล แหง่ 17 - -
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,500,000 1,010,000 13.47
8. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เร่ือง 1 - -  - ด าเนินการแล้วร้อยละ 73
ระดับจังหวัด

เร่ือง 1 - -  - ด าเนินการแล้วร้อยละ 80
    7.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,980,300 4,660,000 66.76  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ
9. พ้ืนทีป่รับเปลีย่นรวมทัง้สิน้  ไร่ 128,320 101,262 78.91
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 367,360,700 246,335,103 67.06
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    7.1 จัดท าแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ

    7.2 ติดตามประเมินผล



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ การยางแหง่ประเทศไทย และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพชื ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพือ่ใหเ้กิดการรวมกันผลิต
และรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดทีร่องรับทีแ่น่นอน
2. เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดต้นทนุการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบรูณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 3,822 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร 1,856 แปลง กรมการข้าว 1,733 แปลง กรมปศุสัตว์ 60 แปลง กรมประมง 16 แปลง 
กรมหม่อนไหม 4 แปลง กรมวิชากการเกษตร 8 แปลง กรมชลประทาน 20 แปลง ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 11 แปลง 
และการยางแหง่ประเทศไทย 114 แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2557 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 940,690,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
     1.1 วิเคราะหจ์ัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ ป ี2561 แปลง 1,846 1,837 99.51
ป ี2562 และ ป ี2563)
     1.2 ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่มการเชื่อมโยง แปลง 1,233 1,188 96.35
การตลาด (แปลงใหญ ป ี2561 และ ป ี2562)
     1.3 การถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร เน้นด้านการลดต้นทนุการผลิต แปลง 613 613 100.00
เพิม่ประสิทธิภาพ พฒันาศักยภาพของเกษตรกร สู่ Smart Farmer
และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน
           2-8

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

3. โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

     1.4 พฒันาเกษตรกรเปน็ผู้จัดการแปลง ราย 1,700 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
     1.5 จัดงานประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ใหก้ับสมาชิกแปลงใหญ่ คร้ัง 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
และผู้สนใจ

แปลง 775 161 20.77
แปลง 430 49 11.40

     1.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 422,086,200 253,562,719 60.07
2. กรมการข้าว
     2.1 การบริหารจัดการชุมชน (แปลงต่อเนือ่งป ี61 - 62 
และแปลงใหม่ ป ี63) 
           1) จัดเวทชีุมชน แปลง 1,733 1,296 74.78

           2) จัดท าทะเบยีนสมาชิกและบนัทกึข้อมูลสมาชิก ราย 19,525 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรและโอน
(เฉพาะแปลงใหม่ ป ี2563) งบประมาณเบกิจ่ายแทนใหก้ับกรมส่งเสริม-

การเกษตร
           3) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้น ากลุ่มแปลงใหญ่ ราย 8,200 2,318 28.27
ระดับจังหวัด 2 คร้ัง
           4) พฒันาผู้น ากลุ่มนาแปลงใหญ่ ราย 780 - -  - งบประมาณใหก้ับศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว

ศูนย์วิจัยข้าวในส่วนภมูิภาค
           5) จัดประชุมเพือ่ติดตามและหาแนวทางการขับเคล่ือน จังหวัด 70 2 2.86
นาแปลงใหญ่หลังปทีี ่3 และส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน
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(ประธานและผู้จัดการนาแปลงใหญ่)

ในกลุ่มนาแปลงใหญ่

  1.6 เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปจัจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้
     1.7 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

     2.2 การพฒันาด้านการผลิต (แปลงต่อเนือ่งป ี61 - 62 
และแปลงใหม่ ป ี63) 
           1) สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง 1,733 1,913 110.39

แปลง 355 - -
เคร่ือง 54 30 55.56
แปลง 1,733 1,586 91.52
จังหวัด 68 9 13.24
แปลง 1,733 - -
แปลง 1,733 - -

           8) การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดเวทเีรียนรู้ตามกระบวนการ ราย 21,251 - -
โรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน

          9) การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดเวทเีรียนรู้ตามกระบวนการ ราย 58,964 17,618 29.88

          10) จัดท าแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต (2 คร้ัง) จังหวัด 68 21 30.88
จังหวัด 68 - -
จังหวัด 68 - -

    2.5 ตรวจติดตามโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ราย 131 - -

ราย 690 690 100.00
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GAP ด้าน ICS (ของนาแปลงใหญ่ต่อเนือ่ง ป ี2561 และป ี2562)

    2.3 ส ารวจความต้องการของข้าวแต่ละพืน้ที่	
    2.4 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงข้อตกลงด้านการตลาด

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพือ่เพิม่ศักยภาพการเชื่อมโยง
ตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่
    2.6 จัดสัมมนาชี้แจงโครงการ

           4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเมล็ดพนัธุ์
           5) จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเคร่ืองจักรกล (1 คร้ัง/ป)ี
           6) ส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์
           7) ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว

GAP ด้าน ICS (ของนาแปลงใหญ่ ป ี2563)

โรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน

           2) สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพนัธุ์ข้าว
           3) สนันสนุนเคร่ืองคัดท าความสะอาด



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

    2.7 จัดอบรมเกษตรกรในนาแปลงใหญ่ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม รุ่น 4 - -

    2.8 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการเจ้าหน้าทีผู้่ช่วยปฏบิติังานโครงการแปลงใหญ่ ราย 540 508 94.07

    2.9 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว วันข้าว และชาวนา คร้ัง 1 - -

    2.10 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว วันข้าว คร้ัง 4 - -

    2.11 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่มท าการผลิตข้าว แปลง 1,733 1,913 110.39

    2.12 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 65,064,000 37,990,700 58.39
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แปลง 60 102 170.00
การเล้ียงสัตว์
     3.2 เกษตรกรได้รับความรู้กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้ฯ ราย 1,800 1,403 77.94
การเล้ียงสัตว์
     3.3 การพฒันาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน แปลง 60 92 153.33
แปลงป ี63
     3.4 เกษตรกรได้รับความรู้จากการพฒันาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ราย 1,800 1,043 57.94

ใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน

     3.5 การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ลดต้นทนุแปลงป ี63 แปลง 60 35 58.33

     3.6 เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ราย 1,800 930 51.67

ลดต้นทนุ
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หลักสูตร Smart Assistant Officer ด้านมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

และชาวนาแหง่ชาติ ป ี2563 (ส่วนภมูิภาค)

และบริหารจัดการข้าวร่วมกันแบบนาแปลงใหญ่ 

สู่การเปน็ผู้ตรวจประเมิน GAP ข้าว

แหง่ชาติ (ส่วนกลาง)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

     3.7 การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด แปลงป ี61, 62 แปลง 140 113 80.71

     3.8 เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ราย 4,200 2,634 62.71

แปรรูป
     3.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,823,800 8,006,700 54.01
4. กรมประมง
     4.1 แปลงใหญ่ ป ี2561 (50 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 50 50 100.00
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ ราย 2,149 2,149 100.00
เพิม่ผลผลิต
           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 50 50 100.00
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 50 29 58.00
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 43 41 95.35
     4.2 แปลงใหญ่ ป ี2562 (34 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 34 34 100.00
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ ราย 1,192 1,192 100.00
เพิม่ผลผลิต
           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 34 - -
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 34 20 58.82
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 25 25 100.00
     4.3 แปลงใหญ่ ป ี2563 (16 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 26 26 100.00
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ ราย 930 444 47.74
เพิม่ผลผลิต
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 26 1 3.85
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 23 11 47.83
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 26 26 100.00

           - การบริหารจัดการของหน่วยงาน คร้ัง 36 24 66.67
     4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 49,409,700 25,481,000 51.57
5. กรมหม่อนไหม
     5.1 แปลงใหญ่ ป ี2559 - 2560
           - ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 9 9 100.00
     5.2 แปลงใหญ่ ป ี2561
           1) ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 16 16 100.00
           2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม ราย 273 93 34.07
การผลิตสินค้าหม่อนไหมใหไ้ด้มาตรฐาน
           3) การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม ราย 90 30 33.33
บริหารจัดการเพือ่ใหไ้ด้ผลผลิตสูง
           4) จุดเรียนรู้แปลงใหญ่ด้านหม่อนและ/หรือไหม แหง่ 16 - -
     5.3 แปลงใหญ่ ป ี2562
           1) ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 5 5 100.00
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     4.4 การบริหารจัดการ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

     5.4 แปลงใหญ่ ป ี2563
           1) จัดท าแผนและข้อมูลพืน้ฐาน แปลง 4 4 100.00
           2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม ราย 110 110 100.00
บริหารจัดการเพือ่ใหไ้ด้ผลผลิตสูง
     5.5 การบริหารจัดการ
           - การติดตาม และใหค้ าปรึกษา คร้ัง 34 34 100.00
     5.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,453,600 4,293,500 50.79
6. กรมวิชาการเกษตร
     6.1 แปลงใหญ่ ป ี2561 แปลง 37 32 86.49
           1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและเหมาะสม ราย 550 475 86.36
ใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 37 31 83.78
           2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 37 31 83.78

ไร่ 447 294 65.77
     6.2 แปลงใหญ่ ป ี2562 แปลง 27 24 88.89
           1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและเหมาะสม ราย 405 268 66.17
ใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 27 18 66.67
           2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 27 24 88.89

ไร่ 404 264 65.35
     6.3 แปลงใหญ่ ป ี2563 แปลง 9 9 100.00
           1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและเหมาะสม ราย 135 146 108.15
ใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบ
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

           2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 9 7 77.78
ไร่ 62 69 111.29

ราย 750 889 118.53

     6.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,780,800 2,725,600 35.03
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
     7.1 ซักซ้อม/อบรมครูบญัชี ราย 1,333 1,308 98.12
     7.2 อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพ ราย 40,000 39,164 97.91
     7.3 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 28,000 23,388 83.53
     7.4 ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 28,000 8,660 30.93
     7.5 ติดตามประเมินผล ราย 3,000 17 0.57
     7.6 เกษตรกรเปา้หมายผ่านการอบรมจัดท าบญัชีต้นทนุประกอบอาชีพ ราย 40,000 - -
     7.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 23,380,500 14,196,600 60.72
8. กรมชลประทาน
     8.1 การจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แปลง 25 2 8.00
แบบแปลงใหญ่
     8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 193,563,100 29,525,400 15.25
9. กรมพฒันาทีดิ่น
     9.1 พฒันาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไร่ 80,000 44,767 55.96

ไร่ 80,000 39,089 48.86
     9.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 68,550,000.00 59,100,168.38 86.21
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     6.4 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

     9.2 พืน้ทีส่่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพฒันาทีดิ่น 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

10. ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
      10.1 แปลงใหญ่ ป ี2561 แปลง 18 18 100.00
               1) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหาร - - - -
จัดการสินค้าเกษตรตลอดหว่งโซ่อุปทาน
               2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับ - - - -
มาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ
      10.2 แปลงใหญ่ ป ี2562 แปลง 21 21 100.00
               1) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม - - - -
การลดต้นทนุสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
               2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม - - - -
การเพิม่ผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
               3) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการพฒันา - - - -
คุณภาพสินค้าเกษตร การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และ
การเชื่อมโยงตลาดชุมชน
               4) อบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร - - - -
ด้านการเพิม่คุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด
      10.3 แปลงใหญ่ ป ี2563 แปลง 11 11 100.00
               1) จัดเวทชีุมชนเพือ่จัดท าแผนรายแปลงและก าหนดเปา้หมาย - - - -
การพฒันาแปลงใหญ่
               2) เวทจีัดท าแผนการผลิตรายบคุคล และแผนการปฏบิติังาน - - - -
รายแปลง
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

               3) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่ม - - - -
เกษตรกร การลดต้นทนุการผลิต การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารจัดการร่วมกัน
               4) อบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร - - - -
ด้านการตลาด การพฒันาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร

- - - -

      10.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 49,249,700 24,791,900 50.34  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ
11. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
      11.1 การบริหารจัดการ
               1) การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานในพืน้ที ่
เกษตรแปลงใหญ่
                    (1) โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเกษตรกรต้นแบบ แหง่ 2 - -
เข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง GAP
ส าหรับฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ าเพือ่การบริโภค
                    (2) โครงการพฒันาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต แหง่ 2 - -
และรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่
ส าหรับฟาร์มโคนม
                    (3) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร แหง่ 2 - -
เร่ือง การปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด ระยะที ่2
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               5) พืน้ทีใ่นเขตปฏรูิปทีดิ่นทีไ่ด้รับการพฒันาตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

                    (4) โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตรังไหม แหง่ 1 - -
อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
                    (5) โครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทเุรียน ราย 40 - -
ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ ภาคตะวันออกใหไ้ด้รับการรับรองมาตรฐาน
การปฏบิติัทางการเกษตรทีท่ าส าหรับพชือาหาร (มกษ.)
                    (6) โครงการพฒันาระบบการผลิตตามมาตรฐาน ราย 175 - -
โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม
               2) การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน
ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
                   (1) โครงการพฒันาทีป่รึกษาเกษตรกร ราย 230 35 15.22
                   (2) โครงการ Q อาสา ราย 900 736 81.78
               3) การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/
โรงรวบรวม)
                    (1) โครงการยกระดับและพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร แหง่ 5 - -
ตามมาตรฐาน GMP
                    (2) โครงการพฒันาต้นแบบโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้ คู่มือ 1 - -
เข้าสู่มาตรฐาน GMP ระยะที ่1
               4) การประชาสัมพนัธ์สร้างความตระหนักรู้เร่ืองคุณภาพ
มาตรฐาน
                   - การสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรในพืน้ทีแ่ปลงใหญ่ คร้ัง 3 - -

แหง่ 6 - -
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               5) เกษตรกรเปา้หมายได้รับการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรในพืน้ทีแ่ปลงใหญ่



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

ราย 1,270 - -

      11.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,828,700 2,514,500 16.96
12. การยางแหง่ประเทศไทย
      12.1 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2559 แปลง 4 4 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 245 245 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 3,138 3,138 100.00
      12.2 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2560 แปลง 40 40 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 2,419 2,419 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 40,598 40,598 100.00
      12.3 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2561 แปลง 68 68 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 2,893 2,893 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 46,893 46,893 100.00
      12.4 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2562 แปลง 33 33 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 1,552 1,552 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 23,865.50 23,865.50 100.00
      12.5 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2562 แปลง 146 146 100.00  - ข้อมูลการยางแหง่ประเทศไทย
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 7,691 7,691 100.00
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 107,232.65 107,232.65 100.00
      12.6 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2563 แปลง 114 179 157.02
               (1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 4,897 7,693 157.10
               (2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 50,529.29 114,367.25 226.34
      12.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,963,200 985,100 4.70
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แปลงใหญ่ 
               6) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานในพืน้ที่



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

13. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      13.1 ติดตามประเมินผลโครงการ เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่างการประมวลผลและจัดท า
      13.2 การขับเคล่ือนงานในพืน้ที่ คร้ัง 4 2 50.00 รายงานผลการประเมิน
      13.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,536,700 1,569,326 61.86
14. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 940,690,000.00 464,743,213.38 49.40
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่พืน้ทีแ่ละปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 2. เพือ่เพิม่มูลค่าของผลิตผล ผลิตภณัฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์
3. เพือ่เพิม่การค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
4. เพือ่ใหม้าตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เปน็ทีย่อมรับของผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศ

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่กษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 660,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 811,530,600 บาท (งบตามแผนงานยุทธศาสตร์ 789,332,900 บาท และงบตามแผนบรูณาการพืน้ทีร่ะดับภาค 22,197,700 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

แก่เกษตรกรสถาบนัเกษตรกร บคุคลากรทีเ่ก่ียวข้องและประชาชนทัว่ไป
1) ส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
    1.1) อบรมหลักสูตรการพฒันาที ่ปรึกษาระบบควบคุยภายใน ราย 50 - -  - ปรับแผนจากเดิม 150 ราย เปน็ 50 ราย

    1.2) อบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตรการจัดท าระบบควบคุม กลุ่ม 2,620 1,417 54.08
ภายใน 2 คร้ัง ราย 51,500 32,153 62.43

ไร่ 400,000 235,455.25 58.86
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กลยุทธ์ที ่1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

2) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (มม.)
    2.1) ส่งเสริมและใหค้ าปรึกษาแก่เกษตรกร คร้ัง 44 37 84.09
    2.2) เจ้าหน้าที ่สมข. ติดตามใหค้ าแนะน า ศูนย์หม่อนไหมฯ คร้ัง 28 9 32.14
    2.3) เจ้าหน้าทีส่่วนกลาง ติดตามใหค้ าแนะน าเจ้าหน้าที่ คร้ัง 3 - -
3) พฒันาเกษตรอินทรย์ (กสก.)
    3.1) อบรมเจ้าหน้าทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ราย 100 100 100.00
    3.2) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) ราย 2,000 1,756 87.80
เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้กษตรกรเหน็ความส าคัญของการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์
    3.3) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน ราย 3,000 2,450 81.67
(รายเดิม ป ี2562)
4) พฒันาเกษตรอินทรีย์สถาบนัเกษตรกรในพืน้ทีน่ิคมสหกรณ์ (กสส.)
    4.1) ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์นิคม ราย 98 98 100.00

ไร่ 98 98 100.00
    4.2) จัดอบรมหลักสูตรศึกษาดูงานใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ รุ่น 11 - -  - เล่ือนการจัดอบรมเนือ่งจากได้รับผลกระทบ
กลุ่มย่อย (เกษตรกรทีไ่ด้รับโรงเรือนพร้อมระบบน้ า) ราย 98 - จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
    4.3) สนับสนุนเงินอุดหนุนใหแ้ก่สหกรณ์ในการจัดหาโรงเรือน
 สหกรณ์ 15 15 100.00 โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 
พร้อมระบบน้ า โรงเรือน 98 98 100.00
   4.4) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิม่ขึ้นเฉล่ีย ร้อยละ 3 - -
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่นเพือ่ขับเคล่ือนกลุ่มเกษตกร ไร่ 10,000 3,689 36.89
เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.)
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    - อบรมเกษตกรใหม้ีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ PGS ไร่ 5,000 5,106 102.12
และสามารถขอรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ ราย 1,000 1,011 101.10
6) กิจกรรมส่งเสริมพฒันาด้านเกษตรอินทรีย์ (กป.)
    6.1) พฒันาการส่งเสริมพฒันา ด้านเกษตรอินทรีย์ ราย 500 500 100.00

ไร่ 1,375 - -
    6.2) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ ราย 2,650 1,750 66.04
7) กิจกรรมส่งเสริมพฒันาด้านเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
    7.1) เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 180 100 55.56
    7.2) เกษตรกรทีผ่่านการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ ราย 180 100 55.56
แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์
1) กิจกรรมยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
     - สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าวอินทรีย์ 
(กลุ่มต่อเนือ่ง T2 และ T3) ไร่ 400,000 286,255 71.56

ราย 56,416 - -
2) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    2.1) สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 80 63 78.75
    2.2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพิม่ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 310 301 97.10
3) พฒันาเกษตรอินทรีย์โดยพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าอินทรีย์ ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและนาข้าวอินทรีย์ (กป.)
     3.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐาน ราย 500 500 100.00
     3.3) สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 500 96 19.20
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

4) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กวก.)
     4.1) การเตรียมความพร้อมบคุลากร
           (1) อบรมเจ้าหน้าทีต่รวจรับรองการผลิตพชือินทรีย์ ราย 100 - -
           (2) อบรมเจ้าหน้าที ่ส่งเสริม และใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ราย 200 - -
ด้านการผลิตพชือินทรีย์
5) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (ตส.)
     5.1) ซักซ้อม/อบรมครูบญัชี ราย 73 73 100.00
     5.2) อบรมความรู้ด้านบญัชีแก่เกษตรกร ราย 2,200 2,160 98.18
     5.3) ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 1,540 1,419 92.14
     5.4) ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 1,540 612 39.74
     5.5) ติดตามประเมินผล ราย 165 2 1.21
6) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กสก.)
     - ติดตามและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 5,000 490 9.80

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์
1) กิจกรรมการตรวจรับรอง (กข.)
     1.1) เกษตรกรทีส่มัครป ี2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต กลุ่ม 808 470 58.17
ข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ราย 16,804 9,134 54.36

ไร่ 172,570 94,143 54.55
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ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรอง

กลยุทธ์ที ่3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

     1.2) เกษตรกรทีส่มัครป ี2561 ได้รับการตรวจประเมิน กลุ่ม 1,500 800 53.33
ระยะปรับเปล่ียน (T2) ราย 30,856 17,258 55.93

ไร่ 320,000 166,088.25 51.90
     1.3) เกษตรกรทีส่มัครป ี2562 ผ่านการประเมินระบบการผลิต กลุ่ม 2,620 2,534 96.72
ข้าวอินทรีย์เบือ้งต้น (T1) ราย 59,694 54,906 91.98

ไร่ 470,000 419,021.25 89.15
2) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    2.1) ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 80 71 88.75
    2.2) ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 105 58 55.24
    2.3) ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 14 10 71.43
    2.4) พืน้ทีป่ศุสัตว์อินทรีย์ทีต่รวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ไร่ 480 388.25 80.89
3) พฒันาเกษตรอินทรีย์โดยพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐาน ราย 100 159 159.00
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
และนาข้าวอินทรีย์ (กป.)
4) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กวก.)
    4.1) การตรวจประเมินเพือ่รับรองการผลิตพชือินทรีย์
           - ตรวจรับรองแปลงพชือินทรีย์ ฟาร์ม 1,500 3,034 202.27
           - แหล่งผลิตพชือินทรีย์ทีไ่ด้รับการรับรอง ฟาร์ม 900 2,015 223.89

ไร่ 4,500 11,884.32 264.10
           - ตรวจรับรองแปลงพชือินทรีย์
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

การผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (มกอช.)
    5.1) โครงการพฒันาทีป่รึกษาเกษตรกร ราย 180 100 55.56
    5.2) โครงการสถานทีจ่ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทีไ่ด้มาตรฐาน แหง่ 3 - -
    5.3) โครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบ แหง่ 4 - -
การรับรองมาตรฐาน
    5.4) การยกระดับและส่งเสริมการน ามาตรฐาน (GMP) แหง่ 1 - -
ไปใช้ในสถานประกอบการ
6) พฒันากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พด.) ราย 1,000 475 47.50

ทีเ่ก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์
1) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    - พฒันาตลาดสีเขียว แหง่ 17 9 52.94
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค
1) กรมปศุสัตว์
    1.1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)
          (1) พฒันาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว
               - ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 850 141 16.59
               - สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 60 45 75.00
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กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ

5) ส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยพฒันา



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3) กรมวิชาการเกษตร

            (1) การตรวจประเมินเพือ่รับรองการผลิตพชือินทรีย์
                 - ตรวจรับรองแปลงพชือินทรีย์ ฟาร์ม 750 216 28.80
            (2) การรับรองการผลิตพชือินทรีย์ ไร่ 2,250 616.46 27.40

ฟาร์ม 450 214 47.56
3) กรมพัฒนาทีด่ิน
    3.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินทีเ่หมาะสมและส่งเสริมระบบ ไร่ 5,750 335 5.82
การรับรองแบบมีส่วนร่วมใหก้ับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือตอนบน (พืน้ทีด่ าเนินการ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) 
    3.2) พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไร่ 5,750 334.75 5.82

ราย 575 89 15.48
4) ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    4.1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏรูิปทีดิ่นภาคเหนือ ไร่ 1,000 450 45.00
ตอนบน
           - อบรมเกษตกรใหม้ีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ ราย 200 93 46.50
PGS และสามารถขอรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ 
งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 789,332,900 634,647,252 80.40

1) กรมการข้าว บาท 674,261,000 583,292,200 86.51
2) กรมปศุสัตว์ บาท 5,853,000 3,500,700 59.81
3) กรมประมง บาท 6,653,000 2,758,100 41.46

2-27

     3.1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

4) กรมหม่อนไหม บาท 4,339,500 520,800 12.00
5) กรมวิชาการเกษตร บาท 22,609,800 14,564,800 64.42
6) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ บาท 1,283,800 845,000 65.82
7) กรมส่งเสริมการเกษตร บาท 9,781,100 4,756,649 48.63
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ บาท 4,930,000 3,499,600 70.99
9) กรมพฒันาทีดิ่น บาท 32,422,000 7,538,302.88 23.25  - มีการปรับแผนและปรับลดงบตาม พ.ร.บ.
10) ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม บาท 19,836,700 11,583,900 58.40  โอนฯ
11) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ บาท 5,783,000 1,141,400 19.74
12) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บาท 1,580,000 645,800 40.87
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค บาท 22,197,700 2,936,000 13.23
1) กรมปศุสัตว์ บาท 1,112,400 789,100 70.94
2) กรมวิชาการเกษตร บาท 2,502,600 134,800 5.39
3 กรมพฒันาทีดิ่น บาท 13,729,000 898,200 6.54
4) ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม บาท 4,853,700 1,113,900 22.95
งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 811,530,600 637,583,252 78.57
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแหง่ชำติ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมกำรเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันำคุณภำพผลผลิตสินค้ำเกษตรเปำ้หมำยทีผ่ลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำนและปลอดภยัส ำหรับกำรบริโภค หรือส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ
เปา้หมายของโครงการ 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบกำรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพือ่เข้ำสู่ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน

2. แหล่งผลิต/สถำนประกอบกำร (แปลง/ฟำร์ม : ข้ำว พชื ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 833,608,000 บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
    1.1 กำรเตรียมกำรใช้มำตรฐำนบงัคับ เร่ือง 1 1 100.00
    1.2 กำรพฒันำศักยภำพระบบอำหำรศึกษำด้ำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร
          1) กำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกษตร เร่ือง 1 - -
ตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรในสถำนศึกษำ
          2) โครงกำรเกษตรเพือ่ชีวิต 2563 รำย 100 97 97.00
    1.3 กำรประเมินควำมเทำ่เทยีมกำรรับรองระบบงำนขยำยขอบข่ำย คร้ัง 10 5 50.00  - จัดอบรมควำมรู้และมำตรฐำนทีเ่กี่ยวข้อง
กำรรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 'ในกำรด ำเนินกำรเพือ่กำรรับรองระบบงำน

(อำท ิISO/TS 22003 ISO 19011
Global GAP มำตรฐำนบงัคับ Certification
Scheme ทีเ่กี่ยวข้อง)
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5. โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.4 กำรพฒันำระบบกำรผลิตและกำรตรวจรับรองใหค้วำมพร้อม เร่ือง 2 1 50.00  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนบงัคับ 
    1.5 กำรพฒันำศักยภำพองค์กร (Certification Body : CB) / แหง่ 2 1 50.00
(Inspection Body : IB) เพือ่รองรับระบบกำรตรวจสอบและรับรอง
    1.6 กำรพฒันำหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ตรวจประเมิน
และพฒันำศักยภำพหน่วยรับรองและผู้ตรวจ
          1) พฒันำหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) / รำย 410 204 49.76  - หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุม
หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ภำยในแบบกลุ่ม ตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

เร่ือง หลักกำรปฏบิติัทำงกำรเกษตรทีดี่
ส ำหรับพชือำหำร (มกษ. 9001-2556)

          2) พฒันำผู้ตรวจประเมินตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร คร้ัง 3 1 33.33
ส ำหรับ Smart farmer และ YSF

หลักสูตร 1 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
(Train Of The Trainer)

รับรองฮำลำล
          1) ส่งเสริมและพฒันำระบบโรงเชือดสัตว์ฮำลำล
              1.1) ตรวจประเมินระบบมำตรฐำนฮำลำลโรงเชือด โรง 29 1 3.45
เพือ่กำรส่งออก
              1.2) ตรวจติดตำมมำตรฐำนโรงเชือดฮำลำล โรง 38 8 21.05
          2) ส่งเสริมและพฒันำบคุลำกรในระบบกำรรับรองฮำลำล โครงกำร 6 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร
          3) ประชำสัมพนัธ์กิจกำรฮำลำลไทย โครงกำร 2 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร
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          3) จัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมใหก้ับผู้สอน

    1.7 กำรพฒันำด้ำนมำตรฐำนและขีดควำมสำมำรถกำรตรวจสอบ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.8 กำรพฒันำและขยำยผลระบบตำมกำรสอบสินค้ำเกษตร คร้ัง 6 4 66.67  - จัดอบรม ณ จังหวัดเพชรบรีุ 
    1.9 กำรจัดนิทรรศกำรเพือ่เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนมำตรฐำน คร้ัง 6 2 33.33 และจังหวัดอุบลรำชธำนี
และกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศ
    1.10 กำรส่งเสริมร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภยัเลือกใช้สินค้ำ Q ร้ำน/สำขำ 265 48 18.11
    1.11 กำรรับรองสถำนทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำ Q จังหวัด 65 16 24.62  - ด ำเนินกำรในจังหวัดระนอง อุดรธำนี 
    1.12 จ ำนวนผู้ตรวจประเมินสำมำรถน ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ รำย 410 176 42.93 พทัลุง นรำธิวำส ชลบรีุ ตำก สระบรีุ อ่ำงทอง 
ในกำรตรวจประเมินทีส่อดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล และมำตรฐำน หนองคำย ภเูก็ต กำฬสินธุ์ เปน็ต้น
สินค้ำเกษตร (มกษ.) 
    1.13 จ ำนวนร้ำนค้ำ/สำขำทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำน Q ร้ำน 265 48 18.11
Restaurant และ Q Market 
    1.14 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 55,550,000.00 25,982,669.68 46.77
2. กรมการข้าว
    2.1 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนเมล็ดพนัธุ์ข้ำว (GAP Seed) 
          1) พฒันำระบบควบคุม ICS และตรวจประเมินเบือ้งต้น กลุ่ม 300 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรจัดอบรมพฒันำระบบ
          2) ตรวจสอบและรับรองสถำนทีร่วบรวม คัดบรรจุ แหง่ 30 9 30.00 ควบคุมภำยใน (ICS) โดยศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้ำว
เมล็ดพนัธุ์ข้ำว ในแต่ละพืน้ที่
          3) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์แบบกลุ่ม กลุ่ม 400 101 25.25
          4) จัดท ำคู่มือและเอกสำรกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิต ชุด 2,500 - -  - ด ำเนินกำรในช่วงเดือน ก.ค. 63
เมล็ดพนัธุ์ข้ำว (GAP Seed)
    2.2 ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ (ORG)

กลุ่ม 2,397 2,211 92.24
(แบบรำยกลุ่ม)
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          1) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แปลง 1,500 490 32.67
(แบบรำยเด่ียว)
          3) จัดท ำคู่มือและเอกสำรกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิต ชุด 6,000 - -  - ด ำเนินกำรในช่วงเดือน ก.ค. 63
ข้ำวอินทรีย์
    2.3 ตรวจสอบและรับรองระบบมำตรฐำนข้ำว (GAP Grain)

กลุ่ม 55 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรอง
(แบบรำยกลุ่ม)

แปลง 500 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรอง
(แบบรำยเด่ียว)

กลุ่ม 200 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับรอง

          4) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว ชุด 5,000 - -  - ด ำเนินกำรในช่วงเดือน ก.ค. 63
          5) จัดพมิพใ์บรับรองและเอกสำรแจ้งผลกำรตรวจประเมินฯ ใบ 10,000 83 0.83
ใหแ้ก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบกำร
          6) จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ระบบมำตรฐำนกำรรับรองข้ำว ชุด 10,000 - -  - ด ำเนินกำรในช่วงเดือน ก.ค. 63

          1) ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีข้ำว โรง 10 2 20.00
          2) ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ข้ำว ผลิตภณัฑ์ 40 18 45.00
          3) ตรวจสอบรับรองเคร่ืองหมำยข้ำวพนัธุ์แท้ ผลิตภณัฑ์ 40 19 47.50
    2.5 ตรวจติดตำม ควบคุมก ำกับสถำนประกอบกำรผลิต ร้ำน 500 494 98.80
และจ ำหน่ำยเมล็ดพนัธุ์ข้ำว ผลิตภณัฑ์ข้ำว Q
    2.6 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 65,064,000.00 37,990,721.24 58.39
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          3) ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP ตำมระบบ
ISO/IEC 17065 : 2012

    2.4 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีข้ำว และผลิตภณัฑ์ข้ำว

          2) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์

          1) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำว GAP Grain

          2) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำว GAP Grain



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

3. กรมปศุสัตว์

แหง่ 44,800 60,019 133.97

ตัวอย่ำง 336,660 257,350 76.44

แหง่ 300 266 88.67

ตัวอย่ำง 800 526 65.75
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล
    3.3 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 308,783,900.00 129,112,607.99 41.81
4. กรมประมง

รำย 6,000 5,137 85.62

แหง่ 27,000 25,083 92.90
ตัวอย่ำง 82,800 65,690 79.34

สถำนประกอบกำร
     4.4 ออกใบอนุญำต  ใบรับรอง ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบยีน ฉบบั 636,870 402,098 63.14

ตัวอย่ำง 89,780 39,963 44.51
คร้ัง 80,300 69,097 86.05
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สัตว์น้ ำซำกสัตว์น้ ำและผลิตภณัฑ์

     4.1 กำรพฒันำศักยภำพเกษตรกร/ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง
และบคุลำกรภำครัฐด้ำนกำรประมง     
     4.2 ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง
     4.3 ตรวจปจัจัยกำรผลิตจำกแหล่งเพำะเล้ียงและ

     4.5 ตรวจวิเครำะหว์ัตถุดิบและผลิตภณัฑ์
     4.6 เฝ้ำระวังกำรปอ้งกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำและส่งออก

          2) ตรวจวิเครำะหคุ์ณภำพสินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์ก ำหนด
    3.2 พฒันำและส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำลด้ำนปศุสัตว์
          1) ตรวจประเมินสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล
          2) ตรวจวิเครำะหคุ์ณภำพสินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำน

    3.1 ตรวจสอบรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
          1) ตรวจประเมินฟำร์ม/โรงงำน และร้ำนค้ำจ ำหน่ำย
สินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ก ำหนด



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แหง่ 39 - -
คุณภำพและควำมปลอดภยัสินค้ำประมงและกำรรักษำสมรรถนะ
หอ้งปฏบิติักำร
     4.8 วิเครำะหร์ะบบกำรตรวจสอบรับรองสินค้ำประมงส่งออก ระบบกำรเชื่อมโยง 1 - -
เพือ่พฒันำระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับใหม้ีประสิทธิภำพ
     4.9 กำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำ ตัวอย่ำง 190,024 154,808 81.47
     4.10 กำรเฝ้ำระวังฟำร์มปลอดโรค แหง่ 55 70 127.27

ตัวอย่ำง 450 189 42.00
     4.12 กำรตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ตัวอย่ำง 18,170 9,882 54.39
     4.13 กำรเฝ้ำระวังคุณภำพส่ิงแวดล้อมจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ ตัวอย่ำง 17,055 15,205 89.15
     4.14 กำรตรวจติดตำมคุณภำพควำมปลอดภยัหอยสองฝำ ตัวอย่ำง 8,726 6,016 68.94
     4.15 กำรผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพือ่ใช้ในกำรเพำะเล้ียง ขวด/ซอง 146,000 102,022 69.88
สัตว์น้ ำ
     4.16 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 265,047,500.00 161,977,715.77 61.11
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพือ่รับรองมำตรฐำนตำมระบบ ฟำร์ม 25,000 86,208 344.83  - ด ำเนินกำรแล้ว 86,208 ฟำร์ม
กำรจัดกำรคุณภำพ GAP พชื 75,519 รำย 671,078,.04 ไร่ 

ผ่ำนกำรรับรอง 80,613 ฟำร์ม
70,116 รำย 637,358.00 ไร่

    5.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเหด็ โรงงำน 450 900 200.00  - ผ่ำนกำรรับรอง 882 โรงงำน
เพือ่รับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรระบบ GMP 
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     4.7 จัดท ำ รักษำ และขยำยขอบข่ำยระบบ ISO เพือ่รับรอง

     4.11 กำรจัดกำรเชื้อด้ือยำต้ำนจุลชีพในสัตว์น้ ำ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    5.3 พฒันำและขยำยผลกำรลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร กิจกรรม 2 2 100.00 1. ตรวจสินค้ำจำกแหล่งผลิต (โรงงำนผู้ผลิตปุย๋/
ทีส่่งผลต่อเกษตรกรและคุณภำพส่ิงแวดล้อม โรงงำนผู้ผลิตวัตถุอันตรำย/สถำนทีร่วบรวม

เมล็ดพนัธุ)์ ด ำเนินกำรแล้ว 448 ร้ำนค้ำ/
โรงงำน
2. อบรมสำรวัตรเกษตรทีม่ีคุณภำพ 
Q Inspector ด ำเนินกำรแล้ว 112 รำย

    5.4 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 74,145,400.00 30,067,153.00 40.55
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 พฒันำเจ้ำหน้ำทีเ่ปน็ทีป่รึกษำเกษตรกรและเปน็วิทยำกร รำย 400 400 100.00
ด้ำนมำตรฐำน GAP 
    6.2 อบรมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP และศึกษำดูงำน รำย 15,000 15,000 100.00
    6.3 ติดตำมใหค้ ำปรึกษำแนะน ำและตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 15,000 8,841 58.94
    6.4 น ำร่องงำนส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรแบบมีระบบควบคุม กลุ่ม 6 5 83.33
ภำยในตำมระบบมำตรฐำน GAP ICS
    6.5 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 65,017,200.00 39,008,702.09 60.00
7. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำยรวมทัง้ส้ิน บำท 833,608,000.00 424,139,569.77 50.88
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเล้ียงปศุสัตว์ใหม้ีความแข็งแรง โดยเฉพาะในเร่ืองอาหารสัตว์คุณภาพดี
เปา้หมายของโครงการ จัดต้ังศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) 1 แหง่ สนับสนุนเกษตรกร 100 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2562 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 17,525,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

แหง่ 1 1 100.00  - เกษตรกรเข้ารับบริการ ณ ศูนย์วิจัยและ
ราย 100 50 50.00 พฒันาอาหารสัตว์ล าปาง ซ่ึงเปน็ศูนย์ฯ เดิม

ทีไ่ด้รับงบประมาณในป ี2562
 - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือก
เกษตรกรในพืน้ทีเ่พือ่เข้ารับบริการ 
ณ ศูนย์ใหม่ ป ี2563

บาท 17,525,000 9,230,000 52.67
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1. จัดต้ังศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

2. เกษตรกรเข้ารับบริการ (Feed Center)

3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

            6. โครงการสง่เสริมเกษตรปลอดภัย                    
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมการปลูกพชืสมุนไพร สร้างวัตถุดิบสมุนไพรทีม่ีคุณภาพ รวมทัง้ส่งเสริมการใช้ภมูิปญัญา องค์ความรู้ และนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพร

2. เพือ่พฒันาความรู้แก่เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร ใหม้ีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเร่ืองการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
และมาตรฐานการผลิตพชืสมุนไพร
3. เพือ่พฒันาศักยภาพของเกษตรกรใหส้ามารถผลิตพชืสมุนไพรทีม่ีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพชืสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้
5. เพือ่เตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรใหส้ามารถพฒันาเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้

เปา้หมายของโครงการ พฒันาศักยภาพเกษตรกร 1,200 ราย และส่งเสริมการปลูก 1,200 ราย ในพืน้ที ่40 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 9,562,300 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 พฒันาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ราย 1,200 1,080 90.00
    1.2 ปรับปรุงและพฒันาแปลงขยายพนัธุ์สมุนไพรและรวบรวม จุด 12 11 91.67
พนัธุ์สมุนไพร
    1.3 พฒันาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร (จัดท าหรือ จุด 80 16 20.00
ปรับปรุงจุดเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรและ
จัดท าจุดเรียนรู้การแปรรูปพชืสมุนไพร) 

บาท 5,430,300 2,825,200 52.03     
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

7. โครงการสง่เสริมการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสมุนไพร
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ

2. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม  
    2.1 ส่งเสริมการปลูก และการแปรรูปพชืสมุนไพรในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 1,200 1094 91.17
    2.2 จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรในเขตปฏรูิปทีดิ่น พืน้ที่ 10  -  -

บาท 4,132,000 2,574,000 62.29

3. งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 9,562,300 5,399,200 56.46    
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    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ข้าวและผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวโดยพฒันาเปน็ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

สร้างสรรค์และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
2. เพือ่ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดี่ (GPM) รวมทัง้การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Brand)
แก่ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปสร้างแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูป
3. เพือ่สนับสนุนความรู้ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์และการผลิตสินค้าใหไ้ด้มาตรฐานมีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ใหส้ามารถขยายตลาดด้วยระบบร้านค้า
เครือข่ายและออนไลน์ รวมทัง้การส่งเสริมการวิจัยตลาดและสินค้าผลิตภณัฑ์ OTOP

เปา้หมายของโครงการ 1. นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านข้าว/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว และผู้สนใจทัว่ไป สามารถน าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดจนเกิดผล
เปน็รูปธรรมและเกิดการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2560 - 2566
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 3,920,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ผลิตภณัฑ์ 4 - -  - อยู่ระหว่างวิจัยทางการตลาด รวมทัง้
ความต้องการและความพร้อมของกลุ่ม

    - จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ (เอกสารวิชาการ แผ่นพบั เกษตกร/วิสาหกิจชุมชนทีต้่องการส าหรับ
และ Pop up/Roll up) ผลงานส่ือ 1 - - การต่อยอดการแปรรูปข้าว
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ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

2. การประชาสัมพนัธ์

8. โครงการแปรรูปสนิค้าเกษตร
8.1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสงู

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

3. บริหารจัดการโครงการ
     3.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีช่่วยปฏบิติังานโครงการ ราย 4 4 100.00
     3.2 ติดตามเก็บข้อมูล ใหค้ าแนะน าและค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ คร้ัง 14 7 50.00

บาท 3,920,000.00 1,150,362.59 29.35
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4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรได้รับความรู้และทกัษะด้านการแปรรูป เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ และเปน็ช่องทางการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิม่
เปา้หมายของโครงการ ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแปรรูปพฒันาสินค้าผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ 1,750 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 25,407,500 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

 1. ถ่ายทอดความรู้ แนะน า พัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูป ราย 320 200 62.50
 

    1.1 การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ ราย 100 100 100.00

    1.2 การแปรรูปผลิตภณัฑ์นม ราย 140 100 71.43
    1.3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ไข่ ราย 20 - -
    1.4 การแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์อื่น ๆ ราย 60 - -
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

8. โครงการแปรรูปสนิค้าเกษตร

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ใหแ้ก่เกษตรกร

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ

8.2 กิจกรรมพัฒนาผลติภัณฑ์ปศุสตัว์ ภายใตแ้ผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน           
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

2. สาธิตการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ ราย 1,430 1,070 74.83
    2.1 การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ ราย 800 615 76.88
    2.2 การแปรรูปผลิตภณัฑ์นม ราย 460 310 67.39
    2.3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ไข่ ราย 110 95 86.36
    2.4 การแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์อื่น ๆ ราย 60 50 83.33

ราย 1,750 1,270 72.57
(Output)

ราย 350 - -
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้ไม่น้อยกว่า 
15,000 บาท/เดือน (Outcome)

บาท 25,407,500 9,096,100 35.80
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เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

4. เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและขยายผลการผลิตข้าวบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) ทีเ่ปน็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง) อย่างเปน็ระบบ


ทัง้การผลิต แปรรูป และการตลาด
2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) ทีเ่ปน็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง) ใหไ้ด้มาตรฐานสากล

เปา้หมายของโครงการ 1. มูลค่าการค้าสินค้าข้าวส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) และข้าวพืน้เมืองทีม่ีอัตลักษณ์พืน้ถิ่นภาคใต้ มีมูลค่าเพิม่ขึ้นร้อยละ 10
2. พฒันาสมาคม องค์กรสหวิชาชีพบริหารจัดการสินค้าข้าวส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ และข้าวพืน้เมือง อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น จ านวน 1 แหง่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 4,210,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ราย 462 352 76.19  - ปรับลดเปา้หมายเกษตรกรจาก 1,000 ราย
เมืองพทัลุง เปน็ 462 ราย
    1.2 สนับสนุนการปรับเปล่ียนเตรียมพืน้ทีก่ารผลิตข้าวสังข์หยด กลุ่ม 50 35 70.00
เมืองพทัลุง (การก าจัดวัชพชืวิธีเขตกรรม)
2. กิจกรรมการตรวจรับรองคุณภาพ GI ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง
    - ตรวจรับรองมาตรฐาน GI (EU) กลุ่ม 5  -  -
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1. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและขึ้นทะเบยีนข้าว GI ข้าวสังข์หยด
เมืองพทัลุง 
    1.1 จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบยีนข้าว GI ข้าวสังข์หยด

 9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน     
9.1 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร (กิจกรรมการผลติข้าวพ้ืนเมืองที่เปน็อัตลกัษณ)์

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

3. การแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภณัฑ์ข้าวถุง
    3.1 อบรมสร้างเครือข่ายพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปหลักสูตรวิทยากร ราย 50  -  -  - ข้อ 2 - 4 อยู่ระหว่างวางแผนด าเนินการ
    3.2 พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว (ผลิตภณัฑ์อาหารจากข้าว) ผลิตภณัฑ์ 4  -  - เนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว ผลิตภณัฑ์ 4  -  - (COVID - 19) ส่งผลใหก้ารด าเนินงานล่าช้า
4. การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพนัธ์
    4.1 จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง คร้ัง 1  -  -
    4.2 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่คุณค่าข้าวพืน้เมือง คร้ัง 1  -  -
และค่านิยมข้าว GI
5. ด้านการบริหารจัดการโครงการ
    - จ้างเหมาเจ้าหน้าทีช่่วยปฏบิติังานโครงการ ราย 5 5 100.00

บาท 4,210,000 1,339,404 31.81  - ปรับลดงบประมาณจากเดิม 5,310,000 บาท 
เปน็ 4,210,000 บาท

2-44

6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

2. เพือ่ใหส้ถาบนัเกษตรกรหรือชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินการบญัชีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
เปา้หมายของโครงการ สถาบนัเกษตรกร จ านวน 75 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 4,400 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. พฒันาศักยภาพการบริหารการเงินการบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกร แหง่ 75  -  -  - ยุติการด าเนินโครงการ เนือ่งจากเปน็โครงการ
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณฯ
ตามพระราชบญัญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. …
และส่งคืนงบประมาณ 999,500 บาท

2. ตรวจเยี่ยมใหค้ าปรึกษาและก ากับแนะน า แหง่ 75  -  -
3. ติดตามประเมินผล แหง่ 75  - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,400 4,400 100.00  - ปรับลดงบประมาณจากเดิม 1,003,900 บาท 

เปน็ 4,400 บาท
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ร้อยละ

9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน 
9.2 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร (ภาคใต้)

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

2. เพือ่ส่งเสริมการแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิ่น และพฒันาช่องทางการตลาด
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร จ านวน 750 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 2,660,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญา ราย 750 40 5.33
ทอ้งถิ่น
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,660,000 577,302.00 21.70  - ปรับลดงบประมาณจากเดิม 

7,453,000 บาท เปน็ 2,660,000 บาท
เนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส่งผลใหต้้องเล่ือน/ปรับเปล่ียน
แผนงานและแผนเงิน
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เปา้หมาย ร้อยละ

                9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน                   
9.3 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ฟืน้ฟแูละปรับปรุงสภาพดินในภาคใต้ใหเ้หมาะสมกับการปลูกข้าวสังข์หยด

2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับปรุงบ ารุงดินในพืน้ทีภ่าคใต้ใหม้ีสภาพเหมาะสมสามารถปลูกพชือาหารสัตว์ ใหไ้ด้ผลผลิตทีดี่มีคุณภาพ
เปา้หมายของโครงการ 1. พฒันาคุณภาพดินพืน้ทีป่ลูกข้าวสังข์หยด 4,000 ไร่ ด าเนินการในจังหวัดพทัลุง

2. พฒันาคุณภาพดินพืน้ทีป่ลูกพชือาหารสัตว์ภาคใต้ 8,000 ไร่ ด าเนินการในจังหวัดกระบี ่ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พงังา พทัลุง ภเูก็ต ระนอง สงขลา  
สตูล และสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 7,321,600 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. พฒันาคุณภาพดินพืน้ทีป่ลูกข้าวสังข์หยด ไร่ 4,000 4,000 100.00
2. พฒันาคุณภาพดินเพือ่ปลูกพชือาหารสัตว์ภาคใต้ ไร่ 8,000 7,680 96.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,321,600 2,753,449 37.61  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ โอนฯ จากเดิม

10,328,000 บาท เปน็ 7,321,600 บาท
เนือ่งจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

9. โครงการเพ่ิมศักยาภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน    
9.4 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ศึกษาหว่งโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ 

2. เพือ่ศึกษาต้นทนุการผลิตสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ 

3. เพือ่จัดท าแนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ของประเทศไทย 
เปา้หมายของโครงการ รายงานผลการศึกษาและบทความทางวิชาการ  “แนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ภมูิศาสตร์” 

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 2,416,900 บาท

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 ม.ิย. 63)

1. ศึกษาแนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรอง เล่ม 1 - -  - ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ ร้อยละ 100 47 47.00 ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ส่งผลใหต้้องเล่ือน/ปรับเปล่ียนแผนงาน 

แผนเงินเปน็ระยะ ๆ ท าใหก้ารด าเนินงานล่าช้า

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,416,900 650,005 26.89
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9.5 กิจกรรมจดัท าแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสนิค้าเกษตรที่ไดร้ับรองสิง่บง่ชี้ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสนิค้าเกษตรที่ไดร้ับ
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

9. โครงการเพ่ิมศักยาภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน    



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

และการผลิตข้าวลดต้นทนุการผลิตข้าว และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
เปา้หมายของโครงการ 

มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายข้าวเพิม่ขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 1,233,823,500 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมการข้าว
    1.1 การส่งเสริมการปลูกข้าว ป ี2562/63 รอบที ่2 ล้านไร่ 4.54 6.81 150.00
    1.2 การส่งเสริมการปลูกข้าว ป ี2563/64 รอบที ่1 ล้านไร่ 59.88 6.85 11.44  - ปรับเปา้หมายเดิมจาก 58 ล้านไร่ 
    1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าว เปน็ 59.88 ล้านไร่
          1) ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ทีผ่ลิตได้ ตัน 64,073 56,526 88.22
          2) ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ทีก่ระจายได้ ตัน 64,073 56,528 88.22
    1.4 การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ 
          1) กลุ่มแปลงใหญ่ แปลง 1,733 1,296 74.78  - ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว 

โดยการจัดเวทชีุมชนใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
โครงการ
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             10. แผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร             
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

เพือ่ใหม้ีการบริหารจัดการข้าวโดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต วางแผนการผลิตข้าวใหเ้กิดความสมดุลกับความต้องการของตลาด และเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวเปลือกของชาวนามีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น มีต้นทนุการผลิตลดลง ราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น และท าใหค้รัวเรือนชาวนา

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

          2) การถ่ายทอดความรู้ ราย 49,525 17,618 35.57  - ถ่ายทอดความรู้โดยการจัดเวทเีรียนรู้ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิต
เมล็ดพนัธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน
GAP ด้าน ICS ใหแ้ก่เกษตรกรต่อเนือ่ง
ป ี2561 และป ี2562 จ านวน 17,618 ราย
และส าหรับป ี2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ

 แปลง 1,733 1,913 110.39
 กลุ่ม 1,368  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
ราย 770  -  -  - ยกเลิกไม่มีการด าเนินการในกิจกรรมนี ้

แปลงใหญ่) เนือ่งจากเงินงบประมาณถูกตัดไปใช้บรรเทา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19

   1.5 การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ไร่ 400,000  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการพจิารณาผลจาก
คณะทบทวนผลการตรวจประเมินระดับจังหวัด

   1.6 การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 
         1) ข้าว กข 43 ไร่ 50,000 41,790 83.58
         2) ข้าวพืน้นุม่ (กข 79) ไร่ 50,000 21,490 42.98
   1.7 การเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้ ไร่ 30,000  -  -  - ยังไม่สามารถวัดผลการด าเนินงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนือ่งจากอยู่ระหว่างด าเนินการสนับสนุน

เมล็ดพนัธุ์ข้าวและส่งเสริมการใช้เมล็ดพนัธุ์
ทีม่ีคุณภาพใหแ้ก่เกษตรกรในพืน้ที่
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          3) การสนับสนุนปจัจัยการผลิต
          4) การตรวจรับรองข้าว GAP
          5) การพฒันาผู้น าชาวนาแปลงใหญ่ (ประธานและผู้จัดการ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

   1.8 การพฒันาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพชื เทคโนโลยี 3  -  -  - ในป ี2563 ได้รับการจัดสรรเพยีงแค่
         1) บรูณาการโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เทคโนโลยี 3  -  - งบลงทนุ เพือ่ไปจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจและ

ระบบ 1  -  - ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ซ่ึงขณะนีไ้ด้ด าเนินการ
         3) จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เทคโนโลยี 3  -  - ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง (PO) เรียบร้อย

แล้ว และด าเนินการเบกิจ่ายช่วงเดือน ก.ค. -
ก.ย. 2563 ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
ตามกิจกรรม/ประเด็น/ตัวชี้วัดทีป่รากฎตาม
เอกสารขาวคาดแดง ยังไม่สามารถด าเนินการได้

   1.9 การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง ราย 15,000 3,538 23.59
   1.10 การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร  - ขณะนีก้รมการข้าว อยู่ระหว่างการประชุม
            1) ข้าวอินทรีย์ ตัน 2,600  -  - กลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ เพือ่เชื่อมโยง
            2) ข้าว GAP ตัน 1,000  -  - ตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและ

ประชุมกับผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ
เพือ่เชื่อมโยงตลาด ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP
ไปสู่ขั้นตอนของการขายข้าว

บาท 1,223,050,200 898,568,172 73.47  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
    2.1 การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ป ี2562/63 รอบที ่2 
          1) ครัวเรือนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบยีน ครัวเรือน 564,897 409,414 72.48
          2) พืน้ทีป่ลูกข้าวทีข่ึ้นทะเบยีน ไร่ 9,309,579.54 6,321,597.90 67.90
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         2) พฒันาและจัดการฐานข้อมูลด้านข้าว

   1.11 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    2.2 การส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย 
          1) จัดเวทชีุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกร ราย 18,000 17,080 94.89
ผลิตพชืหลากหลายตามความต้องการของตลาด
          2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพืน้ทีข่ยายผล ปรับเปล่ียน แปลง 600 600 100.00
ไปปลูกพชืหลากหลาย
   2.3 การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ป ี2563/64 รอบที ่1 
         1) ครัวเรือนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบยีน ครัวเรือน 4,494,561 1,574,482 35.03
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวทีข่ึ้นทะเบยีน ไร่ 61,210,574 21,421,794 35.00

บาท 10,773,300 6,784,094 62.97  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ 
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,233,823,500 905,352,266 73.38
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   2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีน่าร้างใหส้ามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพชืแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการประกอบอาชีพการเกษตรใหม้ีรายได้ ความเปน็อยู่ดีขึ้นและมัน่คง
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 1,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 10,000,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ไร่ 1,000 600 60.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,000,000 6,826,600 68.27
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11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติดา้นการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลกูพืชเกษตรผสมผสาน)
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

เปา้หมาย ร้อยละ

11. การท าเกษตรผสมผสาน

1. พืน้ทีน่าร้างได้รับการพฒันาและฟืน้ฟู

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพืน้ทีเ่กษตรกรรมจังหวัดภาคใต้เพือ่การปลูกพชืในระบบเกษตรผสมผสาน
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 3,000 ไร่ (ด าเนินการในจังหวัดสงขลา สตูล พทัลุง และตรัง)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 40,980,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ไร่ 3,000 1,079.50 35.98
ในพืน้ทีภ่าคใต้
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 40,980,000 15,770,727.50 38.48
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1. จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ าเพือ่การปลูกพชืผสมผสาน

11. การท าเกษตรผสมผสาน
11.2 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร 

(กิจกรรมจดัระบบอนุรักษ์ดนิและน้ าเพ่ือการปลกูพืชผสมผสานในพ้ืนที่ภาคใต)้
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพีอ่เพิม่รายได้ใหก้ับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปสู่ Smart Farmer
เปา้หมายของโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรทีอ่ยู่ระหว่างใหก้ารสงเคราะหแ์ละสนับสนุนใหม้ีการปลูกแทน แบบผสมผสาน จ านวน 900 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563    
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 2,313,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. อบรมเกษตรกรทีอ่ยู่ระหว่างใหก้ารสงเคราะหแ์ละสนับสนุน รุ่น 30 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ใหม้ีการปลูกแทน แบบผสมผสาน ราย 900 - -
2. ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรผสมผสาน 1 วัน คร้ัง 1 - -
3. จัดเวทชีุมชม และสรุปผลโครงการฯ 1 วัน คร้ัง 1 - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,313,000 - -
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1. เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ใหเ้กินความต้องการของตลาด

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

11.3 โครงการบริหารจดัการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสูส่วนยางพาราอยา่งยั่งยนื (เกษตรผสมผสาน)
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

11. การท าเกษตรผสมผสาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันาระบบการปลูกข้าว การประเมินพืน้ทีก่ารปลูกข้าว การระบาดโรค และแมลงศัตรูข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพือ่การวางแผน

และพฒันาการผลิตข้าวใหม้ีประสิทธิภาพ
เปา้หมายของโครงการ จ านวนเทคโนโลยีทีส่ามารถประเมินพืน้ทีป่ลูกข้าวในประเทศไทยและเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรคแมลงศัตรูข้าวทีส่ าคัญ
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 4,600,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. บรูณาการโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เทคโนโลยี 3 - -  - ได้รับจัดสรรงบลงทนุ เพือ่จัดซ้ือครุภณัฑ์
2. พฒันาและจัดการฐานข้อมูลด้านข้าว ระบบ 1 - - ส ารวจ และครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ขณะนีไ้ด้

ด าเนินการลงนามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง (PO) 
3. จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เทคโนโลยี 3 - - แล้ว ณ 31 พ.ค. 63 ซ่ึงอาจส่งผลใหก้าร
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,600,000 - - ด าเนินงานตามกิจกรรม/ประเด็น/ตัวชี้วัดที ่

ปรากฏตามเอกสารขาวคาดแดง ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้
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12. การเกษตรอัจฉริยะ
12.1 โครงการพัฒนาและประยกุตใ์ช้เทคโนโลยขีั้นสงูในการผลติพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลติข้าวดว้ยเทคโนโลยขีั้นสงู)

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ร้อยละ
หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เกษตรกร ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร สถานบนัการศึกษา ภาคเอกชน
3. ได้องค์ความรู้และฐานข้อมูล Big data ส าหรับการบริหารจัดการแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เปา้หมายของโครงการ จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จ านวน 4 แปลง (ปาล์มน้ ามัน อ้อย มะม่วง มันส าปะหลัง) และโรงเรือนผลิตพชือัจฉริยะ 1 โรงเรือน
ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณ ป ีพ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 9,063,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. จัดแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ แหง่ 4 4 100.00
2. จัดท าโรงเรือนผลิตพชือัจฉริยะ แหง่ 1 1 100.00
3. ติดตามประเมินผล คร้ัง 10 5 50.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,063,200 6,233,800 68.78
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แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

12.2 โครงการแปลงเรียนรูเ้ทคโนโลยกีารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติพืชดว้ยระบบเกษตรอัจฉริยะ
12. การเกษตรอัจฉริยะ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย และกรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ กระตุ้นใหม้ีการใช้ผลิตภณัฑ์ยางพารา หรือผลิตภณัฑ์ทีม่ียางพาราเปน็ส่วนผสมมาใช้ประโยชน์

ในการบริการสาธารณะมากขึ้น
2. เพือ่เพิม่รายได้ใหก้ับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และลดความผันผวนและรักษาระดับราคายางพารา

เปา้หมายของโครงการ 1. หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ คิดเปน็ปริมาณน้้ายางสด จ้านวน 1,000,000 ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ
2. หน่วยงาน (ชป.) มีปริมาณการใช้น้้ายางข้น 30,001.04 ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2563 - 2565 (กยท.) ต้ังแต่ป ี2561 - 2565 (ชป.) 
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 2,120,310,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. การยางแหง่ประเทศไทย
    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ คร้ัง 2 1 50.00
    1.2 การติดตาม และชี้แจงการด้าเนินงาน คร้ัง 2 1 50.00
    1.3 การใช้ยางในแต่ละหน่วยงาน ตัน 90,534.46 2,688.36 2.97
           1) กระทรวงยุติธรรม ตัน 1,113.96 482.18 43.29
           2) กระทรวงกลาโหม ตัน 982.70 741.38 75.44
           3) กระทรวงคมนาคม ตัน 52,368.04 - -  - อยู่ระหว่างรอรายงาน
           4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัน 6,354.08 1,464.66 23.05  - ชป. ปรับเปา้หมายยางข้นท้าใหเ้ปา้หมาย
           5) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ตัน 1.10 0.14 12.73 ยางสดเปล่ียนจากเดิม 6,176 ตัน
           6) กระทรวงสาธารณสุข ตัน 29,714.58 - -  - อยู่ระหว่างรอรายงาน
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 22,750 4.55
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13. โครงการสง่เสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. กรมชลประทาน
ตัน 3,177.04 732.33 23.05  - ชป. ปรับเปา้หมาย จากเดิม 3,088 ตัน

    2.2 ประเภทของงาน รายการ 205 - -  - อยู่ระหว่างด้าเนินการ
          1) ถนน Para Asphaltic รายการ 135 - -  - ชป. ปรับเปา้หมาย จากเดิม 136 รายการ
          2) Para Soil Cement รายการ 70 - -  - ชป. ปรับเปา้หมาย จากเดิม 69 รายการ

บาท 2,119,810,200 441,360,000 20.82
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,120,310,200 441,382,750 20.82
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    2.1 ปริมาณการใช้ยางข้น

    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวในเขต ส.ป.ก. โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกไม้ปำ่ ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล หรือไม้อื่น ๆ ทีม่ีคุณค่ำ พร้อมทัง้ด ำเนินกิจกรรมตำมระบบวนเกษตร 

เพือ่ประโยชน์ในกำรฟืน้ฟ ูอนุรักษดิ์นและน้ ำ และสร้ำงควำมชุ่มชื้นในแปลงเกษตร
2. เพือ่ส่งเสริมใหอ้ำชีพเกษตรกรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับปำ่ได้อย่ำงยั่งยืน เกิดแหล่งปจัจัยพืน้ฐำนตำมธรรมชำติตำมมำ

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ขตปฏรูิปทีดิ่น จ ำนวน 45,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2562 - 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 41,805,300 บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. พืน้ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่น
    1.1 พืน้ทีส่่วนบคุคลทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตร (out put) ไร่ 44,000 2,750 6.25
    1.2 พืน้ทีส่ำธำรณะทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตร (out put) ไร่ 1,000 - -
2. อบรมเกษตรกรเร่ืองระบบวนเกษตรแบบพึง่ตนเอง (out put) รำย 4,500 4,066 90.36
3. เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนพนัธุ์ไม้แต่ละชนิด รำย - - -
    3.1 ไม้ผล รำย - - -
    3.2 ไม้เศรษฐกิจ รำย - - -
    3.3 พชืสมุนไพร รำย - - -

ไร่ 13,500 - -

บำท 41,805,300    22,342,000 53.44  - ปรับลดงบประมำณตำม พ.ร.บ. โอนฯ
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14. โครงการสง่เสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

4. พืน้ทีม่ีกำรปรับเปล่ียนเข้ำสู่ระบบวนเกษตรแบบพึง่พำตนเอง
(ร้อยละ 30) (Outcome)
5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปร้ียว ดินกรด โดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปนูเพือ่การเกษตร) ร่วมกับการใช้พชืปุย๋สด รวมทัง้การปรับโครงสร้างของพืน้ที่

ใหม้ีสภาพเหมาะสมสามารถท านา ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นใหไ้ด้ผลผลิตสูงขึ้น

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 67,727 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 202,302,300 บาท 

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 ม.ิย. 63)

1. ปรับปรุงคุณภาพดิน ไร่ 67,727 61,337 90.57

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 202,302,300.00 115,851,333.78 57.27  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอน ฯ
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ร้อยละ

                   15. การปรับปรุงคุณภาพดนิ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ                
15.1 ผลผลติที่ 3 ทรัพยากรดนิและน ้าไดร้ับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดนิ)

ไตรมาสที่ 3  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหเ้กษตรกรตระหนักถึงปญัหาการชะล้างพงัทลายของดิน มีความรู้และเข้าใจวิธีการปลูก และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษดิ์น

และน้ าได้อย่างยั่งยืน

2. จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ลดการชะล้างพงัทลายของดิน แก้ไข ปรับปรุง และฟืน้ฟดิูนทีเ่ส่ือมโทรมใหม้ีความอุดมสมบรูณ์
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 1,024,300 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 762,008,800 บาท 

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 ม.ิย. 63)

1. ฟืน้ฟ ูและปอ้งกันการชะล้างพงัทลายของดิน ไร่ 1,024,300.00 448,928.10 43.83

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 762,008,800.00 394,769,789.89 51.81  - ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอน ฯ
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ไตรมาสที่ 3  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ร้อยละ
หน่วยนับ

                   15. การปรับปรุงคุณภาพดนิ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ                

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

15.2 ผลผลติที่ 3 ทรัพยากรดนิและน ้าไดร้ับการพัฒนา (กิจกรรมฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ)

แผนปฏบิตัิงาน ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหม้ีศักยภาพในการรองรับนักทอ่งเทีย่ว

2. เพือ่ยกระดับแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน
เปา้หมายของโครงการ สนับสนุนการพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร จ านวน 77 แหล่ง
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2561 - 2565

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 3,860,000 บาท 

แผนและผลการปฏบิตัิงาน ปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 ม.ิย. 63)
1. ด้านการพฒันาบคุคลากร
    1.1 พฒันาบคุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ราย 176 123 69.89  - มีแผนจะอบรมรอบที ่2 ในช่วงเดือน 

กันยายน 2563 จ านวน 53 ราย
    1.2 เพิม่ทกัษะวิสาหกิจชุมชน   ราย 770 - -  - เนือ่งจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด
2. ด้านการพฒันาแหล่งวิถีเกษตร โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหต้้อง
    2.1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว แหล่ง 77 45 58.44 มีการชะลอการด าเนินงาน
วิถีเกษตร
    2.2 ยกระดับแหล่งทอ่งเทีย่ววิถีเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน จังหวัด 77 10 12.99  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.3 ท าข้อมูลเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเทีย่ววิถีเกษตร เส้นทาง 9 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
3. ด้านการพฒันาข้อมูล ประชาสัมพนัธ์ และการตลาด เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
ผ่านส่ือ Social Media

บาท 3,860,000.00 2,118,368.33 54.88
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หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

16. โครงการสง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ จ ำหน่ำยผ้ำไหมภำยใต้โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 200,000 เมตร กระตุ้นอุปทำนใหเ้กิดควำมต้องกำรซ้ือผ้ำไหมเพิม่มำกขึ้น 

กำรจัดจ ำหน่ำยผ้ำไหมใหผู้้บริโภคเข้ำถึงผู้ผลิต และสนับสนุนใหเ้กษตรกรมีรำยได้เพิม่ขึ้น
เปา้หมายของโครงการ ด ำเนินกำรในพืน้ทีศู่นย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แหง่ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่ำน ตำก เชียงใหม่ อุดรธำนี สกลนคร 

หนองคำย เลย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภมูิ มุกดำหำร นครรำชสีมำ บรีุรัมย์ สุรินทร์ สระบรีุ กำญจนบรีุ ชุมพร นรำธิวำส อุบลรำชธำนี และศรีสะเกษ
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 5,000,000 บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กิจกรรมกำรกระตุ้นตลำดในประเทศ
คร้ัง 5 - -  - มีกำรปรับปรุงรำยละเอียดและกิจกรรม
คร้ัง 3 - - ภำยใต้โครงกำร
รำย 20 - -

E commerce โลก
งำน 1 - -

2. กลุ่มเปำ้หมำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร
    2.1 เกษตรกร รำย - - -
    2.2 ผู้ประกอบกำร รำย - - -
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    1.2. บรูณำกำรด้ำนกำรตลำดร่วมกับภำคีหน่วยงำนภำยนอก
    1.3 กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภณัฑ์หม่อนไหมสู่ แพลตฟอร์ม

    1.4 จัดท ำ/ส่งเสริมกำรตลำดโดยใช้ application 

    1.1 จัดตลำดมหกรรมผ้ำไหม/ตลำดสัญจร 

                    17. โครงการตลาดน าการผลติดา้นสนิค้าหม่อนไหม             
     ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

3. สินค้ำหม่อนไหม
    3.1 มูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำหม่อนไหม ล้ำนบำท 42 - -
    3.2 จ ำนวนผ้ำไหมทีจ่ ำหน่ำยได้ เมตร 200,000 - -
4. กำรประชำสัมพนัธ์ คร้ัง 10 - -

บำท 5,000,000 - -
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5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



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

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพิม่ความสามารถและโอกาสในการผลิต
และประกอบอาชีพใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านพชืไร่ พชืสวน
ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ ใหแ้ก่เกษตรกร
ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาทีอ่ยู่ในพืน้ที ่และขยายผลไปยังพืน้ทีใ่กล้เคียงในอ าเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 1,805,350 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1.. กรมพัฒนาทีด่ิน
     1.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30 30 100.00
     1.2 สาธิตการท้า การใช้น ้าหมักชีวภาพ ไร่ 30 30 100.00
     1.3 สาธิตการท้าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 30 30 100.00
     1.4 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 10 8 80.00
ในการปลูกไม้ผล 
     1.5 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 5 5 100.00
ในการปลูกพชืผัก
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18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.1 ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

     1.6 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 7 5 71.43
ในการปลูกข้าว
     1.7 โครงการทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ 1 - -
     1.8 ดูแลรักษาพื นทีโ่ครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
     1.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 991,650.00 856,392.90 86.36
2. กรมการข้าว
    2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ราย 40 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.2 แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น ้าน้อย ไร่ 1 - -
    2.3 แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 - -
เผยแพร่ความรู้การผลิตข้าว
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 9,520 34.00
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 100 100 100.00
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 38,400 - -
4. กรมประมง
    4.1 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า แหง่ 1 1 100.00
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 86,100 74,530 86.56
5. กรมหม่อนไหม

จุด 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
ไร่ 2 2 100.00

    5.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,500 2,500 38.46
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    5.2 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน
    5.1 จัดท าปา้ยจุดเรียนรู้แปลงหม่อน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1) จัดท้าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 8 8 100.00
          2) การฝึกอบรม ราย 30 30 100.00
    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 60,000 60,000 100.00
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    7.1 สอน/แนะน้าการจัดท้าบญัชี ราย 110 110 100.00
    7.2 ก้ากับ/แนะน้าการจัดท้าบญัชี ราย 110 110 100.00
    7.3 ติดตามการจัดท้าบญัชี ราย 110 110 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,800 24,960 81.04
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
    8.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ ไร่ 2 2 100.00
    8.2 ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ไร่ 1 1 100.00
    8.3 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 100 - -

กลุ่ม 2 - -
ทางการเกษตร
    8.5 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 - -
    8.6 ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ

ราย 40 - -
         2) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP แปลง 40 - -

กลุ่ม 2 - -
จากสารพษิ
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    8.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต


         1) อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภยั
จากสารพษิ

         3) พฒันาบรรจุภณัฑ์และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภยั



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

ราย 50 - -
         2) การแปรรูป พฒันาบรรจุภณัฑ์เละบริหารจัดการข้าว ราย 50 - -
    8.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 422,600 117,600 27.83
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 6 50.00

คร้ัง 1 - -  - เล่ือนการจัดกิจกรรมเวทชีาวบา้น/ประชุม
ราย 30 - - เชิงปฏบิติัการเนือ่งจากได้รับผลกระทบจาก
บาท 21,300 4,800 22.54 สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

สายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)
10. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      10.1 สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท้างาน ครั ง 12 3 25.00
ศูนย์อ้านวยการฯ ในพื นทีโ่ครงการฯ
      10.2 สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูง ครั ง 4 2 50.00
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื นทีโ่ครงการและพื นทีข่ยายผล
      10.3 จัดท้าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ครั ง 5,000 - -
      10.4 รายงานผลการปฏบิติังานประจ้าเดือนใหก้องประสานงาน ครั ง 12 1 8.33
โครงการพระราชด้าริ สป.กษ.
      10.5 จัดท้ารายงานประจ้าปี เล่ม 60 - -
      10.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 24,000 20.00
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,805,350.00 1,174,302.90 65.05
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     8.7 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
         1) อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว

และวิธีการสหกรณ์
    9.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    9.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    9.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา ศึกษาทดลองการพฒันาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปา่บนพืน้ทีสู่ง สาธิตและแสดงไว้เปน็องค์ความรู้ในลักษณะ
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตเพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การขยายผลการพฒันาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง
เพือ่ยกระดับความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปา่
เพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ว สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่การเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย 1) ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ มีพืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 2) หมูบ่า้นในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะงา
ต าบลหมอกจ าแป ่อ าเภอเมือง 12 หมูบ่า้น 3) หมูบ่า้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมือง 4 หมูบ่า้น 4) ส าหรับการขยายผล
ตามแนวกว้าง มุง่เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริไปศุ่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 4,517,950 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
          1) กล้วยไม้ทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่ 3 3 100.00
          2) ไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่ 2 2 100.00

ราย 50 - -
ราย 5 - -

    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 815,000 315,000 38.65
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
หน่วยนับ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.2 ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    1.2 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ
    1.3 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. กรมการข้าว
ไร่ 4 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
ไร่ 4 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

    2.3 แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพชืเมืองหนาว ไร่ 4 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
ราย 200 - -  - ด าเนินการเดือน เม.ย. - ก.ย. 63
บาท 50,000 32,180 64.36  - ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีช่่วย

ปฏบิติังานโครงการ
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงแพะ - แกะ
         1) พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 - -
         2) ผลิตลูก  ตัว 20 - -
         3) ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 100.00
         4) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
         5) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 10 10 100.00

ตัว 200 200 100.00
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,556,300 - -
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 900,000 90.00
    4.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 20 100.00
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 171,300 135,520 79.11
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    2.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    2.2 แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและการทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ทีสู่ง

    2.4 ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว

    2.1 ท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้าวนาทีสู่ง



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

5. กรมหม่อนไหม
ไร่ 3 3 100.00

(ขยายผลในโรงเรียน)
ต้น 1,000 1,000 100.00

    5.3 จัดท าปา้ยองค์ความรู้ด้านหม่อนผลสด ปา้ย 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,000 7,320 73.20
6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 31.00 32.50 104.84
         2) การฝึกอบรม ราย 60 60 100.00
    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 152,000 139,476 91.76
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    7.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    7.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    7.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 28,000 100.00
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 6 50.00

คร้ัง 1 - -  - เล่ือนการจัดกิจกรรมเวทชีาวบา้น/ประชุม
ราย 30 - - เชิงปฏบิติัการเนือ่งจากได้รับผลกระทบจาก
บาท 21,300 4,800 22.54 สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

สายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)
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    8.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    5.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน 3 ไร่ 

    8.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์

    5.2 ค่าวัสดุในการผลิตพนัธุ์หม่อน (ดิน แกลบดิบ แกลบด า ถุงด า)

    8.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ
และวิธีการสหกรณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

9. กรมพัฒนาทีด่ิน
    9.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30 15 50.00
    9.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 30 30 100.00
    9.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 30 30 100.00
    9..4 สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 30 25 83.33
    9.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ 1 - -
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 679,050 460,307.80 67.79
10. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      10.1 การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่การจัดท าแผน
พฒันาหมูบ่า้นขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตอง
ตามพระราชด าริ
              1) ประสานคณะท างานและผู้น าหมูบ่า้นของศูนย์บริการฯ คร้ัง 1 1 100.00
เพือ่ชี้แจงกระบวนการด าเนินกิจกรรม
              2) จัดท าเอกสารข้อมูลประกอบการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00
              3) จัดเวทแีลกเปล่ียนฯ คร้ัง 1 - -
              4) วิเคราะหผ์ล และสรุปข้อมูลการจัดเวที คร้ัง 1 - -
      10.2 ด าเนินงาน/ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 2 - -
      10.3 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน คร้ัง 12 9 75.00
      10.4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 35,000 32,475 92.79
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 4,517,950 1,155,079 25.57
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์    
กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
ใหบ้ริการและพฒันาเพือ่การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริการและพฒันาต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับ
ความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาชุมชนเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ที่
ตามแนวพระราชด าริ พฒันาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วสืบสานตามรอยยุคลบาทเพือ่การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย : พืน้ทีห่มูบ่า้นเปา้หมาย จ านวน 13 หมูบ่า้น ได้แก่ 1) หมู ่2 บา้นปา่ปุ ๊ต าบลผาบอ่ง 2) หมู ่3 บา้นหว้ยเด่ือ ต าบลผาบอ่ง
(ศูนย์ศิลปาชีพฯ) 3) หมู ่5 บา้นทา่โปง่แดง ต าบลผาบอ่ง (ศูนย์ฯโปง่แดง) 4) หมู ่7 บา้นหว้ยแก้ว ต าบลผาบอ่ง 5) หมู ่8 บา้นหว้ยเสือเฒ่า
ต าบลผาบอ่ง 6) หมู ่11 บา้นม่อนตะแลง ต าบลผาบอ่ง 7) หมู ่3 บา้นทุง่กองมู ต าบลปางหมู 8) หมู ่4 บา้นในสอย ต าบลปางหมู (ศูนย์ในสอย)
9) หมู ่6 บา้นสบปอ่ง ต าบลปางหมู 10) หมู ่7 บา้นสบสอย ต าบลปางหมู 11) หมู ่8 บา้นไม้แงะ ต าบลปางหมู 12) หมู ่9 บา้นไม้สะเป่
ต าบลปางหมู  13) หมู ่13 บา้นดอยแสง ต าบลปางหมู

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 2,421,700 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมวิชาการเกษตร
    1.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 44 44 100.00
          2) การฝึกอบรม ราย 80 84 105.00
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 720,000 709,500 98.54
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ
หน่วยนับ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.3 ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น้ าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ
หน่วยนับ

2. กรมการข้าว
ไร่ 10 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

ตัวอย่าง 100 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.3 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว กิโลกรัม 4,000 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.4 ปลูกพชืตระกูลถั่วเพือ่ไถกลบบ ารุงดิน ไร่ 10 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.5 ท าแปลงขยายผลสู่ชุมชน ไร่ 6 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ราย 100 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
    2.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,000 41,400 82.80
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 100.00
    3.2 กองทนุอาหารสัตว์  กองทนุ 1 1 100.00
    3.3 ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร ราย 10 10 100.00

ตัว 200 200 100.00
    3.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,400 - -
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 900,000 90.00
    4.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 20 100.00
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 171,300 88,730 51.80
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    2.2 จัดแสดงพนัธุ์ข้าว และธัญพชืเมืองหนาว

    2.6 ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว

    2.1 ท าแปลงเรียนรู้ด้านพนัธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ
หน่วยนับ

5. กรมหม่อนไหม
ไร่ 1 1 100.00

คร้ัง 2 2 100.00
ปา้ย 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,500 3,040 32.00
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
    6.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 28,000 100.00
7. กรมส่งเสริมการเกษตร
    7.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
          1) แปลงกุหลาบและผักไฮโดรโปนิกส์   ไร่ 1 1 100.00
          2) แปลงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ไร่ 1 1 100.00
          3) แปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อน โรงเรือน 2 - -
          4) แปลงเรียนรู้พชืสมุนไพร ไร่ 1 - -
          5) แปลงเรียนรู้การผลิตองุ่น ไร่ 1 - -
    7.2 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 50 - -
    7.3 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 - -

กลุ่ม 2 - -
ทางการเกษตรและพฒันาผลิตภณัฑ์
    7.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 610,000 225,000 36.89
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    5.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน
    5.2 ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อน
    5.3 ค่าจัดท าปา้ยองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม

    7.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ
หน่วยนับ

8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
คร้ัง 12 6 50.00

คร้ัง 1 - -  - เล่ือนการจัดกิจกรรมเวทชีาวบา้น/ประชุม
ราย 30 - - เชิงปฏบิติัการเนือ่งจากได้รับผลกระทบจาก
บาท 21,300 4,800 22.54 สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

สายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)
9. กรมพัฒนาทีด่ิน
    9.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 40 20 50.00
    9.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 40 35 87.50
    9.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 40 40 100.00
    9.4 สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์และดูแลรักษา ไร่ 40 35 87.50
พืน้ทีโ่ครงการ
    9.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ 1 - -
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 760,200 556,600 73.22
10. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      10.1 การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่การจัดท าแผน
พฒันาหมูบ่า้นขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพฒันาลุ่มน้ าปาย
ตามพระราชด าริ
              1) ประสานคณะท างานและผู้น าหมูบ่า้นของศูนย์บริการฯ คร้ัง 1 1 100.00
เพือ่ชี้แจงกระบวนการด าเนินกิจกรรม
              2) จัดท าเอกสารข้อมูลประกอบการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00
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    8.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์

    8.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    8.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ
หน่วยนับ

              3) จัดเวทแีลกเปล่ียนฯ คร้ัง 1 1 100.00
              4) วิเคราะหผ์ล และสรุปข้อมูลการจัดเวที คร้ัง 1 - -
              5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 - -
      10.2 ด าเนินงาน/ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 2 - -
      10.3 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน คร้ัง 12 9 75.00
      10.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 35,000 32,475 92.79
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,421,700 1,689,545 69.77
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น  
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้การพฒันาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต เปน็ศูนย์บริการพฒันาแบบเบด็เสร็จ
ทีบ่รูณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม
เพือ่ประชาชนมีความเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้ พฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมกลุ่ม รวมพลังในการพฒันา
และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และสนับสนุนพฒันาการทอ่งเทีย่ว

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

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 2,688,730 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมการข้าว
    1.1 ด ำเนินงำนพืน้ทีจ่ังหวัดสระแก้ว
          1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี ราย 50 30 60.00
          2) สนับสนุนปจัจัยกำรผลิต ราย 50 - -
          3) ติดตำมใหค้ ำแนะน ำ ราย 50 31 62.00
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18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.4 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
ร้อยละเปา้หมาย

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
ร้อยละเปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    1.2 ด ำเนินงำนพืน้ทีจ่ังหวัดปรำจีนบรีุ
          1) จัดท ำเวทชีุมชน คร้ัง 2 1 50.00
          2) จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองข้ำว คร้ัง 3 1 33.33
          3) จัดท ำแปลงเรียนรู้/แปลงขยำยผล กก. 1,000 - -
          4) ถ่ำยทอดควำมรู้ คน 50 40 80.00
          5) ผลิตปุย๋อินทรีย์ ตัน 20 2 10.00
          6) ธนำคำรข้ำว/วิเครำะหคุ์ณภำพเมล็ดพนัธุ์ กลุ่ม 100 11 11.00
    1.3 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บาท 134,500 18,100 13.46
2. กรมปศุสัตว์
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 40 - -
    2.2 ส่งเสริม โค กระบอื สู่เกษตรกร กลุ่ม 2 - -

ตัว 200 - -
    2.3 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 20 - -

ตัว 200 - -
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 48,800 - -
3. กรมประมง
    3.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 3,436,000 68.72
    3.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 50 50 100.00
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    3.3 ประมงโรงเรียน แหง่ 4 - -
    3.4 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 100.00
    3.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 528,000 310,982 58.90
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
ร้อยละเปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ราย 13 - -  - อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการฝึกอบรม
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,430 6,500 45.05
5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    5.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 70 70 100.00
    5.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 70 70 100.00
    5.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 70 70 100.00
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 19,600 18,000 91.84
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 60 30 50.00

คร้ัง 5 - -  - เล่ือนการจัดกิจกรรมเวทชีาวบา้น/ประชุม
ราย 150 - - เชิงปฏบิติัการเนือ่งจากได้รับผลกระทบจาก
บาท 154,500 25,840 16.72 สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

สายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)
7. กรมพัฒนาทีด่ิน
    7.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 350 350 100.00
    7.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 600 600 100.00
    7.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 220 220 100.00
    7.4 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
และดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการ
    7.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,159,500 1,119,500 96.55
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    6.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ
และวิธีการสหกรณ์

4. กรมหม่อนไหม

    6.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    6.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์

    4.1 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การสาวเส้นไหมใหไ้ด้คุณภาพ  



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
ร้อยละเปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

8. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    8.1 อบรมเกษตรกร ราย 100 60 60.00
          1) จังหวัดปราจีนบรีุ
               - หลักสูตร การผลิตปุย๋หมักชีวภาพเพือ่ลดต้นทนุการผลิต ราย 25 25 100.00
          2) จังหวัดสระแก้ว
              2.1) หลักสูตร ส่งเสริมการปลูกหอมแดงในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 30 - -
              2.2) หลักสูตร ส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่ ราย 15 - -
              2.3) หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์ ราย 30 35 116.67
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
    8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 389,400 252,740 64.90
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    9.1 อ านวยการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ คร้ัง 3 1 33.33

    9.2 การจัดท าแผนบรูณาการ/แผนปฏบิติังานโครงการฯ คร้ัง 2 1 50.00
(จ.ปราจีนบรีุ)
    9.3 ร่วมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ) คร้ัง 2 - -
    9.4 การประสานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/ คร้ัง 20 6 30.00
กิจกรรมของหน่วยงานทีร่่วมโครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ)
    9.5 การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ) เร่ือง 1 - -
    9.6 การจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือน คร้ัง 1 1 100.00
(จ.ปราจีนบรีุ)
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คณะท างาน (จ.ปราจีนบรีุ)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ
ร้อยละเปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    9.7 การพฒันาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร (1 แปลง) คร้ัง 5 - -
(จ.สระแก้ว)

คร้ัง 5 - -
(เกษตรต้นแบบ 1 ราย/กลุ่ม) (จ.สระแก้ว)

คร้ัง 4 - -
คร้ัง 4 - -

    9.11 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 240,000 171,520 71.47
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,688,730 1,923,182 71.53

2-83

    9.10 อ านวยการ (ประชุมและติดตามงาน) (จ.สระแก้ว)

    9.8 จัดท าองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์การพฒันาด้านการเกษตร

    9.9 จัดท าจุดสาธิตด้านการพฒันา (1หมูบ่า้น) (จ.สระแก้ว)



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน 
กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ด าเนินงานสนองพระราชด าริทีไ่ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาในเชิงคุณภาพใหม้ากยิ่งขึ้น ส่งเสริม พฒันา และบริการ

การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ ไปยังประชาชน ใหส้ามารถน าไปปรับใช้ในไร่นา
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
บรูณาการการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพืน้ฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชด าริใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมายของโครงการ ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นา
ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ศูนย์บริการฯ เปน็องค์กรสนองพระราชด าริทีม่ีสมรรถนะสูง

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 2,300,800  บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่ 80 80 100.00

    1.2 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 100 - -

    1.3 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 - -
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 591,000 226,516 38.33
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18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.5 ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

2. กรมการข้าว
    2.1 ฐานเรียนรู้เร่ืองข้าว ไร่ 8 8 100.00
    2.2 จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ไร่ 8 8 100.00
    2.3 ระบบนิเวศน์ในนาข้าว ไร่ 8 8 100.00
    2.4 แปลงขยายผล แปลง 860 - -
    2.5 ถ่ายทอดความรู้ ราย 50 40 80.00
    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 314,000 215,766 68.72
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงสัตว์ (เปด็/ไก่ ) ตัว 20 20 100.00
    3.2 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10 12 120.00
    3.3 กองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
    3.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,600 3,650 25.00
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 2,500,000 50.00
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 516,100 272,977 52.89
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 54 54.00 100.00
          2) การฝึกอบรม ราย 220 60.00 27.27
    5.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 180,684.60 90.34
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 50 50.00
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 50 50.00
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 22,000 78.57
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 6 50.00  - เล่ือนการจัดกิจกรรมเวทชีาวบา้น/ประชุม
เชิงปฏบิติัการ เนือ่งจากได้รับผลกระทบจาก

คร้ัง 1 - - สถานการณ์การระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา
ราย 30 - - สายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)
บาท 30,900 6,400 20.71

8. กรมพัฒนาทีด่ิน
    8.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50 50 100.00
    8.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 100 100 100.00
    8.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 100.00
    8.4 ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
และดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ
    8.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 486,200 358,415 73.72
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คร้ัง 24 16 66.67
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    9.1 ประสานการจัดท าแผนบรูณาการการปฏบิติังานประจ าป ี
ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏบิติังานโครงการ

    7.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    7.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    7.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

คร้ัง 10 7 70.00
ศูนย์บริการฯ การประชุมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

งาน 3 2 66.67

    9.4 การจัดท ารายงานประจ าเดือน ไตรมาส ประจ าปี คร้ัง 17 12 70.59
    9.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 46,865 39.05
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,300,800 1,333,274 57.95
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และการสร้างเครือข่ายการตลาดผลผลิตของโครงการ

    9.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ

    9.3 การประชาสัมพนัธ์ การจัดงานประจ าปขีองศูนย์บริการฯ 



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น 
และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชน
กลุ่มเปา้หมายต่าง ๆ พฒันาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมาะสมทีม่ีคุณภาพมาตรฐานทีดี่เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าใหก้ับประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถพึง่ตนเองได้ ด้วยการพฒันาเปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์
ด้านการเกษตร และขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนใหก้ว้างขวางยิ่งขึ้น เพือ่อนุรักษแ์ละบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชน
หมูบ่า้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สร้างภมูิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ พฒันาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่บรูณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน โดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบรีุ ด าเนินการทัง้ส้ิน 109.99 ไร่ และพืน้ทีห่มูบ่า้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่า้น 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 1,235,900 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมวิชาการเกษตร
    1.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 112 112 100.00
         2) การฝึกอบรม ราย 300 287 95.67
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 477,774 95.55
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ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.6 ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 สาธิตการเล้ียงสุกร ตัว 10 5 50.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.2 สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี ตัว 20 20 100.00
    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 17,600 - -
3. กรมประมง
    3.1 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 - -
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,100 4,072 8.83
4. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    4.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 30 30 100.00
    4.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 30 30 100.00
    4.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 30 30 100.00
    4.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,400 8,400 100.00
5. กรมส่งเสริมการเกษตร  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    5.1 ดูแลแปลงพนัธุ์
          1) การเล้ียงชันโรง รัง 20 - -
          2) การเล้ียงผ้ึงโพรง รัง 5 - -
    5.2 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 100 - -
    5.3 จัดท าแปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั -
          1) การเล้ียงชันโรง รัง 80 - -
          2) การผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร ไร่ 45 - -
          3) จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ ราย 5 - -
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 226,500 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

6. กรมส่งเสริมสหกรณ์  - เล่ือนการจัดกิจกรรมเวทชีาวบา้น/ประชุม
คร้ัง 12 3 25.00 เชิงปฏบิติัการ เนือ่งจากได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา
คร้ัง 1 - - สายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)
ราย 30 - -
บาท 21,300 2,400 11.27

7. กรมพัฒนาทีด่ิน
    7.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 60 60 100.00
    7.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 200 200 100.00
    7.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 60 60 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 256,000 256,000 100.00
8. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    8.1 โรงเรือนเพาะช า (กล้าไม้) ต้น 3,000 400 13.33
    8.2 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (ส าหรับรถบรรทกุวิ่งในศูนย์ไม้ผลฯ) คร้ัง 12 2 16.67
    8.3 ก าจัดวัชพชืบริเวณรอบสระน้ าและในคลอง คร้ัง 3 - -
    8.4 อ านวยการ คร้ัง 12 3 25.00
    8.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย คร้ัง 160,000 7,000 4.38
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,235,900 755,646 61.14
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และวิธีการสหกรณ์
    6.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    6.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    6.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น  
และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ระราชทานใหศู้นย์พฒันาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปน็ศูนย์กลางการผลิตพนัธุ์สัตว์ ขยายพนัธุ์สัตว์ทีข่าดแคลน และราษฎรทีย่ากจนในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจากศูนย์
ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ศูนย์พฒันา และการเกษตรผสมผสานทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ที ่เปน็แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่างใหเ้กษตรกร
และผู้สนใจน าไปพฒันาการประกอบอาชีพ และขยายผลการพฒันาสู่พืน้ทีเ่ปา้หมายใหม้ีการพฒันาอย่างยั่งยืน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่ครงการ : ทีดิ่นในพระปรมาภไิธย จ านวน 4 แปลง เนือ้ทีร่วม 151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และทีดิ่นสาธารณประโยชน์ทีข่อใช้ประโยชน์เพิม่เติม
ปา่โคกดงน้อย เนือ้งทีป่ระมาณ 700 ไร่
พืน้ทีเ่ปา้หมายส่งเสริม : 1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย 2) พืน้ทีร่อบศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
3) พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ พษิณุโลก และอุตรดิตถ์ 4) พืน้ทีอ่ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย 5) พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรเปา้หมาย : 1) โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 2) เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน 
3) เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการ 4) เกษตรกรทีม่ีฐานะยากจน 5) ราษฎรณ์ผู้สนใจทัว่ไป 6) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
เปา้หมายการด าเนินงาน : 1) เกิดความมัน่คงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน 2) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 6,944,300 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมปศุสัตว์
    1.1 งานสาธิตการเล้ียงสัตว์
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.7 ศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชด าริ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

         1) สุกร ตัว 8 8 100.00
         2) แพะ-แกะ ตัว 10 - -
         3) สัตว์ปกี  ตัว 300 300 100.00
         4) ปลูกพชือาหารสัตว์ ไร่ 10 - -
    1.2 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
         1) ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 190 160 84.21
         2) พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 10 20 200.00
         3) ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร กลุ่ม 4 4 100.00

ตัว 80 61 76.25
         4) ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 130 78 60.00

ตัว 1,050 590 56.19
         5) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในโรงเรียน โรงเรียน 11 4 36.36
         6) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
         7) การพฒันาผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ 1 1 100.00
    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,825,700 2,402,900 41.25
2. กรมประมง
    2.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 1,000,000 100.00
    2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 40 - -
(ส่งเสริมและอบรม)
    2.3 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 100.00
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 203,800 110,400 54.17
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3. กรมหม่อนไหม
    3.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อนผลสด ไร่ 2 2 100.00
    3.2 ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อนผลสด คร้ัง 2 1 50.00
    3.3 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 1 1 100.00
    3.4 จัดการแปลงหม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบ คร้ัง 2 1 50.00
เพือ่เปน็พชือาหารสัตว์
    3.5 ค่าวัสดุในการผลิตพนัธุ์หม่อน (หม่อนใบ/หม่อนผล) ต้น 3,000 3,000 100.00
    3.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 40,000 39,940 99.85
4. กรมวิชาการเกษตร
    4.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29 100.00
         2) การฝึกอบรม ราย 40 40 100.00
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 80,000 35,100 43.88
5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    5.1 สอน/แนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 100.00
    5.2 ก ากับ/แนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 100.00
    5.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 200 14 7.00
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 56,000 44,100 78.75
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 ส่งเสริมการผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บา้น
         1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผล ราย 50 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
และผักพืน้บา้น
         2) ผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผล และผักพืน้บา้น ต้น 1,500 1,500 100.00
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    6.2 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
         1) แปลงไม้ผล ไร่ 5 - -
         2) แปลงพชืสมุนไพร ไร่ 3 3 100.00
    6.3 อบรมเกษตรกรเพือ่พฒันาใหเ้ปน็เกษตรกรต้นแบบ ราย 50 - -
    6.4 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 - -
    6.5 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
          1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูป ราย 50 - -
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร
          2) ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ต้น 1,500 - -
    6.6 ส่งเสริมการเพาะเหด็เศรษฐกิจ
          1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเหด็เศรษฐกิจ ราย 50 - -
          2) จัดท าโรงเรือนเพาะเหด็ส าหรับการเรียนรู้ โรงเรือน 2 - -
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั
          3) ผลิตก้อนเชื้อเหด็สนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเหด็ ก้อน 3,000 - -
    6.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 458,000 194,390 42.44
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 3 25.00  - เล่ือนการจัดกิจกรรมเวทชีาวบา้น/ประชุม
เชิงปฏบิติัการ เนือ่งจากได้รับผลกระทบ

คร้ัง 1 - - จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
ราย 30 - - โคโรน่าสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
บาท 21,300 2,400 11.27
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และวิธีการสหกรณ์
    7.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    7.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    7.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

8. กรมพัฒนาทีด่ิน
    8.1 สาธิตการท า/การใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 300 300 100.00
    8.2 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 100.00
    8.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 189,500 189,500 100.00
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    9.1 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานระดับอ าเภอ คร้ัง 2 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
    9.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานระดับจังหวัด คร้ัง 2 - -
    9.3 ประชุมประชาคมเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ คร้ัง 1 - -
    9.4 การขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการฯ คร้ัง 12 - -
(ประสาน อ านวยการ และติดตามผลการด าเนินงาน)
    9.5 จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินงานเปน็รูปเล่มสี เล่ม 50 - -
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,000 - -
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 6,944,300 3,018,730 43.47
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็การเฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปญัหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล 

วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการใหบ้ริการ และแก้ไขปญัหาทางการเกษตรร่วมกัน
เปา้หมายของโครงการ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ 308 คร้ัง 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 27,312,200 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 118 38.31
    1.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 46,200 35,037 75.84
    1.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 46,200 35,037 75.84
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 12,240,000 4,320,000 35.29
2. กรมการข้าว
    2.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 300 84 28.00
    2.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 15,000 2,361 15.74

    2.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 15,000 11,110 74.07

    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 647,200 129,400 19.99
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย ร้อยละ

18.8 โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 มถุินายน 2563

สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปญัหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพือ่บรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3. กรมปศุสัตว์
    3.1 เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์ ราย 21,300 12,366 58.06

    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,315,700 2,421,518 56.11

4. กรมประมง
    4.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 117 37.99
    4.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 9,625 6,387 66.36
    4.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 9,625 6,387 66.36
    4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,512,000 201,204 13.31
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 143 46.43
    5.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 11,000 8,900 80.91
    5.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 11,000 8,900 80.91
         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 10,000 8,631 86.31
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,000 269 26.90
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,560,000 1,048,085 67.18
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 132 42.86
    6.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 6,489 8,529 131.44
    6.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 6,489 8,529 131.44
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 3,807,600 396,000 10.40
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 ม.ิย. 63)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 312 128 41.03
    7.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 21,600 13,990 64.77
    7.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 21,600 13,990 64.77
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,950,000 780,290 40.01
8. กรมพัฒนาทีด่ิน
    8.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 323 127 39.32
    8.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 79,552 30,484 38.32
    8.3 การบริการคลินิก
         1) บริการวิเคราะหดิ์นและค าแนะน าการจัดการดิน-น้ า-พชื ตัวอย่าง 4,570 1,567 34.29
         2) สนับสนุนสารเร่ง พด. ราย 210,826 70,828 33.60
         3) สนับสนุนน้ าหมักชีวภาพ ราย 137,921 47,454 34.41
    8.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - -  - ไม่ได้รับงบประมาณ ใช้งบปกติของกรม
9. ส านักงานการปฏริูทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม

    9.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 288 112 38.89
    9.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย - 4,817 -  - ไม่มีการก าหนดเปา้หมายเกษตรกร
    9.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย - 6,529 -

    9.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,279,700 738,022 57.67

10. รวมเกษตรกรใช้บริการ ราย 210,766 122,871 58.30

11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 27,312,200 10,034,519 36.74
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ส่วนท่ี 3 
Info-graphic ผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ชป.  พด.  ฝล. และ ส.ป.ก.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

* เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของรัฐบาล
ทั งน ้าบนดินและน ้าใต้ดิน ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า 

* แก้ไขปัญหาน ้าแล้งน ้าท่วมน ้าเสีย การขาดแคลนน ้า
ภาคการผลิต น ้าอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ การฟ้ืนฟู
ป่าต้นน ้า เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน ้า 

* ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้า ป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยพื นที่ชุมชน/พื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ
จัดหาพื นที่รับน ้านอง 

* จัดการคุณภาพน ้าในแม่น ้าสายหลัก ลดน ้าเสียจาก
แหล่งก้าเนิด 

* บริหารจัดการองค์กรลุ่มน ้า แก้ปัญหาการขาดแคลนน ้า
เพ่ือการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน ้าเพ่ือการเกษตร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื นที่เศรษฐกิจพิเศษและ
ระบบนิเวศน์

- ปฏิบัติการฝนหลวง 230 ล้านไร่

เป้าหมาย

- การด้าเนินงานด้านชลประทาน 1,378 รายการ 
และจัดหาแหล่งน ้าเพ่ิมพื นที่ชลประทาน 176,518 ไร่

- ก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  40,000 บ่อ

- เพ่ิมพื นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน 130 แห่ง 
- พัฒนาแหล่งน ้าและระบบกระจายน ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน 
6 แห่ง

ผลการ
ด้าเนินงาน

- ได้ 6 แห่ง (4.62 %)
- ได้ 1 แห่ง (16.67 %)

- ได้ 94 รายการ (6.82 %) 
- ได้ 14,390 ไร่ (8.15 %)  

- ได้ 194.64 ล้านไร่ (84.63 %)

- ได้ 34,295 บ่อ (85.74 %)

งบประมาณ งบประมาณรวม 50,197.2897 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 26,490.7231 ล้านบาท 

(52.77 %)



โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2563หน่วยงานรับผิดชอบ : พด. กสก. มม. ปศ. กป. วก. ตส. และ สศก.

วัตถุประสงค์ 1. บริหารจัดการพื้นที่ N หรือ S3 ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต

เป้าหมาย ► ปรับเปลี่ยนการผลติ 128,320 ไร่ ► งบประมาณ 367.3607 ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน ปรับเปลี่ยนแล้ว 101,262 ไร่ 
(ร้อยละ 78.91 ของเป้าหมาย)

เบิกจ่ายแล้ว 246.3351 ล้านบาท 
(ร้อยละ 67.06)

ข้อค้นพบ

และเสนอแนะ

▪ ควรจัดท าคู่มือโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีมีกรอบและแนวทางท่ีชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน
▪ จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิต และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้ทันต่อการน าไปใช้
▪ ส ารวจความต้องการของเกษตรกรก่อนด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้
เพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกร

ผลการตดิตาม

การปรับเปลี่ยนการผลติ ปี 2562
▪ ปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 98.11 
น าไปใชป้ระโยชน์แล้ว 
▪ การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรทกุรายน าไป
ปฏิบตัิใชแ้ล้ว
▪ การปรับเปลี่ยนการผลติ

● เกษตรกรร้อยละ 57.69 ปรับเปลี่ยนการ
ผลิตแล้วเต็มพื้นท่ี

● เกษตรกรร้อยละ 53.85 ได้รับผลผลิตแล้ว 
คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 1,914 บาทต่อไร่ 

● ความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ 96.30 
จะท าการปรับเปลี่ยนการผลิตต่อเนื่องในปีต่อไป 



โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
วัตถุประสงค์

สนบัสนนุให้เกษตรกรมกีารรวมกลุม่และบรหิารจัดการร่วมกนัดา้นการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกรสามารถ   
ลดตน้ทุนการผลิตผลผลิตตอ่หน่วยเพิ่มขึ้น สินค้ามคีุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและ
เอกชน

- จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล 1,837 แปลง (ร้อยละ 99.51) 
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer เทคโนโลยนีวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์
  และความรู้ด้านการพัฒนาแปลงใหญ่ ครบตามเป้าหมาย 613 แปลง
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ 28,381 ราย  
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสง่เสริมมาตรฐานในพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ โครงการ Q อาสา 736 ราย
- รวมกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ปี 59 - 62 จ านวน 291 แปลง ครบตามเป้าหมาย และในปี 2563 
มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา จ านวน 179 แปลง จากเป้าหมาย 114 แปลง (ร้อยละ 157.02)  

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ

940.6900 ลา้นบาท
เบิกจ่าย 464.7432  ล้านบาท

(ร้อยละ 49.40)

  เป้าหมาย

- รวมกลุ่มแปลงใหญ่ (ปี 61 - 63) 3,813 แปลง
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
(ปี 61 - 63) 98,879 ราย แบ่งเป็นการพัฒนาเกษตรกร
เป็นผู้จัดการแปลงและเป็นผู้น ากลุ่มแปลงใหญ่ 2,480 ราย 
การถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ใๆห้แก่เกษตรกร 96,399 ราย 

  หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ :  กรมชลประทานใช้งบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ ามาร่วมด าเนินการ
จ านวน 193.5631 ลา้นบาท 

กสส. ร่วมกับ กข. , ปศ. , กป. , มม. , กวก. , ตส. , ชป. , พด. , ส.ป.ก. , มกอช. , กยท. และ สศก.



การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์

2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์

3. เพื่อเพิ่มการค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ

4. เพื่อให้มาตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

พด. ร่วมกับ กข. ปศ. กป. มม. วก. ตส กสก. 
กสส. มกอช. ส.ป.ก. และ สศก.

ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวตักรรมเกษตรอนิทรีย์ 
● เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์แล้ว จ านวน 39,320 ราย (รอ้ยละ 64.91)1.
ยุทธศาสตร์ : การพฒันาการผลติสนิค้าและบริการเกษตรอนิทรยี์
● เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้านปศุสัตว์ ประมง การตรวจรับรอง การจัดท าบัญชี รวม 2,961 ราย (รอ้ยละ 89.46) 
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 159 ราย (ร้อยละ 27.41)

3. ยุทธศาสตร์ : การพฒันาการตลาดสินค้าและบริการ และการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์
● ตรวจรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงประมงอินทรีย ์แปลงพืชอินทรีย์ และตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุมาตรฐานปศุสัตวอ์ินทรีย์ 
ด าเนินการ 3,804 กลุ่ม (ร้อยละ 77.19) เกษตรกร 81,932 ราย (ร้อยละ 75.55) และพื้นท่ี 691,525.07 ไร ่(ร้อยละ 71.47) และ 5,188 ฟาร์ม (รอ้ยละ 199.62)4. แผนงานบรูณาการพืน้ที่เกษตรอนิทรียร์ะดบัภาค (ปศ. วก. พด. และ ส.ป.ก. เปน็หน่วยงานด าเนนิการ)

● ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว 323 ราย (ร้อยละ 19.88) ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว 430 ฟาร์ม (ร้อยละ 35.83) พื้นท่ี 
951.21 ไร่ (ร้อยละ 11.89) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตร 45 ราย (ร้อยละ 75.00)

เบิกจ่าย 
637.5833 ลบ.
ร้อยละ 78.57 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัตถุประสงค์ หน่วยงานรบัผิดชอบ 

2.

ผลการติดตามในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมการผลติปศุสตัว์และประมงอนิทรีย์ ในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ เชียงราย สุรินทร์ อบุลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอด็ และขอนแกน่

ประเด็นที่พบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ ให้การปฏิบัติงานบางกจิกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกร
ที่สนใจท าเกษตรอินทรียย์ังขาด ความรู้ ความเขา้ใจในการท าเกษตรอินทรีย์อยา่งแท้จริงท าให้ไม่ผ่านการประเมนิการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานส่วนกลางควรจดัเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลาย เพื่อใหห้นว่ยงานในระดับพื้นที่สามารถด าเนินการได้ตามแผน/เปา้หมายของโครงการ และการจัดกจิกรรม
อบรมถา่ยทอดความรู้ต้องปรับวธิีด าเนินงานให้เขา้กับสถานการณ์ดังกล่าว

ด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมทุกราย น าความรู้ด้านการผลิต และการตรวจรับรองมาตรฐานมาปฏิบัติใช้ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ และอาหารสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ เฉลี่ยฟาร์มละ 248 ตัว ผลิตไข่ไก่ได้ 
37,980 ฟอง จ าหน่ายได้ฟองละ 5 บาท ซ่ึงสูงกว่าไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบทั่วไปฟองละ 2.40 บาท คิดเป็นมูลค่าการจ าหน่าย 189,900 บาท ส าหรับด้านประมงอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 96.30 น าความรู้จากการอบรมมาปฏิบัติใช้ทั้งหมด 
โดยท าประมงอินทรีย์ควบคู่ไปกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลเฉลี่ยบ่อละ 4,912 ตัว จับจ าหน่ายได้ 4,833 ตัว และจ าหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.14 บาท ซ่ึงสูงกว่าราคาปลานิลที่เลี้ยงแบบทั่วไปกิโลกรัมละ 
5.60 บาท คิดเป็นมูลค่าการจ าหน่าย 237,494 บาท



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้    
มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยส าหรับการบริโภค หรือส่ง
จ าหน่ายต่างประเทศ

      เป้าหมายของโครงการ 

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือเข้า 
สู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
2. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช  
ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

       ผลการด าเนินงาน

                จัดสรร   833.6080 ล้านบาท
                 เบิกจ่าย  424.1391  ล้านบาท 

                   (ร้อยละ 50.88)

                  
งบประมาณ

โครงการยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

  1. มกอช. 4. กป.
 2. กข. 5. กวก.
 3. ปศ. 6. กสก.

หน่วยงานรับผิดชอบ

        4. ด้านประมง  : 
            4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ประกอบการ
ด้านการประมง และบุคลากรภาครัฐด้านการประมง
แล้ว 5,137 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.62
           4.2 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง 25,083 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.90

        3. ด้านปศุสัตว์  : 
             3.1 ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้า
จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ก าหนดแล้ว 60,019 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 133.97
            3.2 ตรวจประเมินสถานประกอบการด้าน
ปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลแล้ว 266 แห่ง       
คิดเป็นร้อยละ 88.67        2. ด้านพืช :

2.1 ตรวจสอบแหล่ งผลิ ต เ พ่ื อ
รับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP พืช แล้ว 86,208 ฟาร์ม คิด
เป็นร้อยละ 344.83
            2.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปร
รูป     โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด เพ่ือรับรอง
มาตรฐานการจัดการระบบ GMP แล้ว 900 
โรงงาน คิดเป็น   ร้อยละ 200.00
             2.3 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ ระบบ
มาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 15,000 
ราย ครบตามเป้าหมาย

   

       1. ด้านข้าว : ตรวจสอบและรับรองระบบ
การผลิตเมล็ดพันธุ์แบบกลุ่ม 101 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 25.25



โครงการเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพการเลีย้งปศสุัตวใ์ห้มีความแข็งแรงในเรื่องอาหารสัตว์คณุภาพดี
งบประมาณ  :  17.5250 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.2300 ลา้นบาท (ร้อยละ 52.67)

จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) 1 แห่ง 
ครบตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ
คั ด เ ลื อ ก เกษตรกร ในพื้ นที่ เ พื่ อ เ ข้ า รั บบ ริ ก า ร            
ณ ศูนย์ใหม่ ปี 2563
 

สนับสนุนเกษตรกร (ศูนย์เดิม/ศูนย์ใหม)่   
เขา้รับบริการ 100 ราย

ด าเนินการได้ 50 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563หน่วยงานรับผิดชอบ : ปศ.



โครงการส่งเสรมิการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสมุนไพร

วัตถุประสงค์

 เป้าหมาย   ผลการ
ด าเนินงาน

   ผลการ
ด าเนินงาน1. พัฒนาความรู้ 

และศักยภาพแล้ว 
1,080 ราย  (ร้อยละ 
90.00 ของเป้าหมาย)

   2. การส่งเสริมการ
ปลูกและการแปรรูปแลว้
1,094 ราย (ร้อยละ 
91.17 ของเป้าหมาย)

       ► เกษตรกรต้องการขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP เพ่ือขยายตลาด 
แต่ประสบปัญหาข้อจ ากัดด้านเงินทุน และการด าเนินการตามขั้นตอน
ขอใบรับรอง     

   การด าเนินโครงการในระยะต่อไป ควรเน้นจัดหา/ขยายตลาดรับซื้อผลผลิต 
เช่น ขยายตลาดไปสู่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และสนับสนุนการตรวจรับรอง
แหล่งผลิต GAP

เบิกจ่ายแล้ว 5.3992 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 56.46 
ของงบฯ ที่ได้รับจัดสรร 9.5623 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. และ ส.ป.ก.

งบประมาณ

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาองค์ความรู้และนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพร

1. การพัฒนาความรู้ และศักยภาพ
 เกษตรกร 1,200 ราย (กสก.) 

2. การส่งเสริมการปลูก และการแปรรูป
 เกษตรกร 1,200 ราย (ส.ป.ก.) 



โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563หน่วยงานรับผิดชอบ : กข. และ ปศ.

      วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ส าหรับสินค้าเกษตร และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ   
การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ 

        เป้าหมาย : 1,750 ราย       งบประมาณ : 29.3275 ล้านบาท

 ผลการด าเนินงาน

 1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (กรมการข้าว) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์
       ขณะนี้อยู่ระหวา่งวิจัยทางการตลาด รวมทัง้ความต้องการและความพร้อมของกลุม่เกษตกร/วิสาหกิจชุมชนทีต่้องการส าหรบัการต่อยอดการแปรรปูข้าว
  2) พัฒนาผลิตภัณฑป์ศุสัตว์ (กรมปศุสตัว์) 

สร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าเกษตร และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
สามารถแข่งขันทางธุรกิจด าเนินการแล้ว 1,270 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของเป้าหมาย 1,750 ราย

3) งบประมาณ (ภาพรวม) 
เบิกจ่ายแล้ว 10.2465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 29.3275 ล้านบาท



กข. ส่งเสริม สนับสนุน และ
ขยายผลการผลิตสินค้าข้าวบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์
หยดเมืองพัทลุง)   มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 (งบประมาณ 4.2100 
ล้านบาท) 
- เบิกจ่าย 1.3394 ล้านบาท 
(ร้อยละ 31.81)

ผลการด าเนินงาน
- ประชมุส่งเสริมการขึน้ทะเบยีนข้าว GI      
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ร้อยละ 76.19    
ของเป้าหมาย 462 ราย สนับสนุนการปรบัเปลี่ยน
เตรียมพื้นที่การผลติข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (การ
ก าจัดวัชพืชวธิีเขตกรรม) ร้อยละ 70 ของ
เป้าหมาย 50 กลุ่ม และจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วย
ปฏบิตัิงานโครงการ 5 ราย ครบตามเป้าหมาย

กสก. สร้างอาชีพ รายได้            
และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
เพิ่ ม มูลค่ า สิ นค้ า เ กษตร    
อัตลักษณ์และภู มิปัญญา
ท้องถิ่นแก่เกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร จ านวน 750 
ราย (งบประมาณ 2.6600 
ล้านบาท)
- เบิกจ่าย 0.5773 ล้านบาท
(ร้อยละ 21.70)

โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ 

สศก. ศึกษาแนวทางการเพิ่ม
ศั ก ย ภ า พสิ น ค้ า เ กษ ต ร ที่  
ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง  
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
จ านวน 1 เรื่อง 
(งบประมาณ 2.4169 ล้านบาท)
- เบิกจ่าย 0.6500 ล้านบาท
(ร้อยละ 26.89) 

ผลการด าเนินงาน
- ถ่ายทอดความรูด้า้นการเกษตรตาม 
อตัลักษณ์และภูมปิญัญาท้องถิ่นใหแ้ก่
เกษตรกร จ านวน 40 ราย  ร้อยละ 5.33 
ของเป้าหมาย 750 ราย

ผลการด าเนินงาน
-  จัดท าเล่มศึกษาแนวทางการเพิ่ม
ศั ก ยภ าพสิ น ค้ า เ กษต รที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรข์อง
ประ เทศ ไทย  ร้ อยละ  47 ของ
เป้าหมาย 1 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

งบประมาณ 16.6129 ล้านบาท 

ต ส .  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
สถา บั น เ กษตร กร หรื อ
ชุมชนให้สามารถใช้ข้อมูล
ทางการเงิน การบัญชีใน
การบริหารจัดการสินค้า
เกษตรได้จ านวน 75 แห่ง 
(งบประมาณ 0.0044 ล้านบาท)
-  เบิกจ่าย 0.0044 ล้านบาท 
(ร้อยละ 100.00)

ผลการด าเนินงาน
- ขณะนี้ไดย้ตุกิารด าเนนิโครงการแลว้ 
เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบ
จากการโอนงบประมาณฯ ตาม
พระราชบญัญตัิโอนงบประมาณ พ.ศ. … 
และไดด้ าเนนิการส่งคนืงบประมาณ 
0.9995 ล้านบาท

พด. พัฒนาคุณภาพดิน ใน
พื้ นที่ ภ า ค ใต้ ให้ เ หมาะสม
สามารถปลูกข้าวสังข์หยด 
4,000 ไร่ และปลูกพืชอาหารสัตว์ 
8,000 ไร่ ให้มีคุณภาพ 
(งบประมาณ 7.3216 ล้านบาท)
- เบิกจ่าย 2.7534 ล้านบาท 
(ร้อยละ 37.61) 

ผลการด าเนินงาน
- พัฒนาคุณภาพดนิให้เหมาะสมสามารถ
ปลกูข้าวสังข์หยด ด าเนนิการครบ       
ตามเป้าหมายแล้ว และปลูกพืชอาหารสตัว์ 
ด าเนนิการแล้ว 7,680 ไร่ ร้อยละ 96.00 
ของเป้าหมาย 8,000 ไร่

เบิกจ่าย 5.3245 ล้านบาท (32.05%)



แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและการเบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน

เพื่อให้มีการบริหารจดัการขา้วโดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต วางแผนการผลิตข้าวให้เกิดความสมดลุกบัความต้องการ
ของตลาด และเพิ่มประสิทธภิาพและการผลิตข้าว ลดตน้ทุนการผลิตข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก

การผลิตข้าวเปลือกของชาวนามีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 
มีต้นทุนการผลิตลดลง ราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้น 
และท าให้ครัวเรือนชาวนามีรายได้จากการผลติและ
จ าหน่ายข้าวเพิ่มขึ้น

กรมการข้าว  1,223.0502  ล้านบาท (เบิกจ่าย 73.47%)
กรมส่งเสริมการเกษตร  10.7733  ล้านบาท (เบกิจ่าย 62.97%)

• ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ปี 62/63 (รอบ2) 6.81 ล้านไร่ (150.00%)
• ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ปี 63/64 (รอบ1) 6.85 ล้านไร่ (11.44%)
• กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 56,528 ตัน (88.22 %)
• เกษตรกรขึ้นทะเบียนครัวเรือนผู้ปลูกข้าว 409,414 ครัวเรือน (72.48%)
• เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 

17,080 ราย (94.89%) 
• กลุ่มแปลงใหญ่เข้าร่วมการส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ 1,296 แปลง (74.78
%)

• เกษตรกรเข้าร่วมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 3,538 ราย (23.59%)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กข. และ กสก.



ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

ผลการด าเนินงาน
     การพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนที่นาร้าง 600 ไร ่ จากเป้าหมาย 1,000 ไร่
คดิเปน็ร้อยละ 60

เป้าหมาย
     พ้ืนที ่1,000 ไร่

วัตถุประสงค์
1) เพื่อปรบัปรงุพื้นทีน่ารา้งให้สามารถกลบัมาใชป้ระโยชน์ในการปลูกพืชแบบผสมผสานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการประกอบอาชพีการเกษตรใหม้ีรายได ้มคีวามเปน็อยูด่ีขึน้ 
และมัน่คง

งบประมาณ
งบประมาณทีไ่ด้รับ 10.0000 ล้านบาท
     เบกิจ่ายแล้ว 6.8266 ล้านบาท (68.27%)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ – พด.

โครงการพัฒนาศกัยภาพการผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัตถุประสงค์
     เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมจังหวดัภาคใต ้เพ่ือการปลูกพืชในระบบ
เกษตรผสมผสาน

ผลการด าเนินงาน

     จดัท้าระบบอนุรกัษ์ดนิและน้า้เพื่อการปลกูพืช
ผสมผสานในพ้ืนที่ภาคใต้แล้ว 1,079.5 0ไร่ จากเป้าหมาย 
3,000 ไร่ คดิเปน็ร้อยละ 35.98

เป้าหมาย
     3,000 ไร ่ (จังหวดัสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง)

งบประมาณ

     ไดร้ับจดัสรรงบประมาณ 40.9800 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 15.7707 ลา้นบาท (38.84%)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ – พด.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตร
กิจกรรม : จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อการปลกูพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เป้าหมาย

     ฝึ ก อบ รม เ กษตรกรที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง ใ ห้ ก า ร
สงเคราะห์และสนับสนุนให้มีการปลูกแทน แบบ
ผสมผสาน 900 ราย

ผลการด าเนินงาน

     อบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้มีการปลูกแทนแบบ
ผสมผสาน 30 รุ่น จ านวน 900 ราย ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรผสมผสาน 1 วัน จ านวน 1 ครั้ง 
จัดเวทีชุมชนและสรุปผลโครงการ 1 วัน จ านวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ให้เกินความต้องการของตลาด 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปสู่ Smart Farmer

งบประมาณ

     ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.3130 ล้านบาท (ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ – กยท.

โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยนื
(เกษตรผสมผสาน)



ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถนุายน 2563

โครงการเกษตรอัจฉริยะ

    กข. และ กวก.

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
เพือ่เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตร

อัจฉริยะทีเ่หมาะสมกับการเกษตรของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

     

     แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ
          จดัท าแปลงเรยีนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 4 แห่ง
          จดัท าโรงเรือนผลิตพืชอจัฉริยะ 1 แห่ง
          ตดิตามประเมินผล 10 ครั้ง 

     

     พฒันาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช
          จดัท าแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 3 เทคโนโลยี

เป้าหมาย

13.6632 ล้านบาท
เบิกจ่าย 6.2338 ล้านบาท

ร้อยละ 45.62

งบประมาณ

ได้รับการจัดสรรงบลงทุนเพื่อจดัซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ 
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด าเนนิการลงนาม
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ 31 พ.ค. 63

ผลการด าเนินงาน

     

ด าเนินการแล้ว 4 แห่ง ครบตามเป้าหมาย
ด าเนินการแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย
ด าเนินการแล้ว 5 ครั้ง ร้อยละ 50.00



   โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

  งบประมาณ    
๒,๑๒๐.๓๑๐๒ ล้านบาท 

เบิกจ่ายไป 
441.3828 ล้านบาท

(ร้อยละ 2๐.82) 

   วัตถุประสงค์   เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางและ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ

   เป้าหมาย   หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณการใช้น ้ายางสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และน ้ายางข้น 30,001.04 ตัน 
ตลอดระยะเวลาโครงการ (เป้าหมายปริมาณการใช้น ้ายางข้นของ ชป. ปี ๒๕๖๓ จ้านวน ๓,177.04 ตัน) 

     ผลการด้าเนินงาน
กยท. จัดประชุม ติดตาม และชี แจงการด้าเนินงานแล้ว อย่างละ 1 ครั ง (50.00%) การใช้ยางของหน่วยงาน
มีปริมาณการใช้น ้ายางสดของ กษ. 1,464.66 ตัน (23.05%) ยธ. 482.18 ตัน (43.29%) กห. 741.38 ตัน 
(75.44%) พม. 0.14 ตัน (12.73%) ในส่วนของกระทรวงอื่น ๆ 2 กระทรวง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ชป. ปริมาณการใช้ยางข้น 732.33 ตัน (23.05%) การใช้ยางส้าหรับท้าถนน Para Asphaltic และ Para Soil
Cement รวม ๒๐๕ รายการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที ่๓0 มิถนุายน ๒๕๖๓

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กยท. และ ชป.



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ป่า ไมเ้ศรษฐกิจ ไม้ผล หรือไมอ้ื่น ๆ พร้อมทั้งด้าเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้้า และสร้างความชุ่มชื้น
2. เพื่อส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยนื เกิดแหล่งปัจจัยพื้นฐานตามธรรมชาติตามมา

เป้าหมาย ส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปทีด่ิน จ านวน 45,000 ไร่

1. ส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เป้าหมายรวม 45,000 ไร่  
    1.1 พื้นที่ส่วนบุคคล ด้าเนินการแล้ว 2,750 ไร่ (ร้อยละ 6.25 ของเป้าหมาย 44,000 ไร)่

1.2 พื้นที่สาธารณะ เป้าหมาย 1,000 ไร่ อยู่ระหว่างด้าเนินการ
2. อบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพึ่งตนเองแล้ว 4,066 ราย 

(ร้อยละ 90.36 ของเป้าหมาย 4,500 ราย) 
3. เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 22.3420 ล้านบาท (ร้อยละ 53.44 ของงบฯ ที่ได้รับจัดสรร 41.8053 ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน

ขอ้ค้นพบ

งบประมาณ จ านวน 41.8035 ล้านบาท

การอบรมเกษตรกรด าเนนิการในช่วงท าการเกษตร
ท าให้เกษตรกรมีข้อจ ากดัด้านเวลาในการเข้ารับการอบรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส.ป.ก.

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ควรด าเนนิการหลงัช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถนุายน 2563



 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรด โดยใช้วัสดุปรับปรุง
ดิน (ปูนเพ่ือการเกษตร) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ของพ้ืนที่ให้มีสภาพเหมาะสม พ้ืนที่เป้าหมาย 67,727 ไร่

เบิกจา่ยแล้ว จ านวน 115.8513 ล้านบาท
(ร้อยละ 57.27 ของเป้าหมาย 

202.3023 ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน  

 ผลการติดตาม  จากการตดิตามโครงการ/งาน ในพื้นที่
จังหวดัอุดรธาน ี มหาสารคาม และ

ขอนแกน่ พบว่า เกษตรกรในเป้าหมาย
การด าเนินงานป ี2562 มกีารใช้ปนูขาว 

ไดโลไมล ์ร่วมกับ ปุ๋ยพืชสดในพื้นที ่
ส าหรับเกษตรกรในเป้าหมายปี 2563 
ยังไม่รับการสนับสนุนการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคา 
2562

 ด าเนนิการแล้ว จ านวน 61,337 ไร่ 
(ร้อยละ 90.57 ของเปา้หมาย) 

งบประมาณ

กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดิน

จัดท าการอนุรกัษ์ดนิและน้ า ลดการชะล้างพังทลายรวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก เป้าหมาย 1,024,300 ไร่

 จากการตดิตามโครงการ/งาน ในพื้นที่จังหวดัอดุรธาน ี
มหาสารคาม และขอนแกน่ พบว่า เกษตรกรยังไม่ได้รบัการ

สนับสนุนปัจจัยการผลิต การอบรม ตามโครงการขณะเดียวกัน
ก็เกิดปัญหาภัยแล้งในพืน้ทีด่้วย

นอกเหนือจากการจดัการระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ าแล้ว 
ควรมกีารวางแผนการกกัเกบ็น้ าเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในฤดแูล้ง
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กิจกรรม ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

 

                  โครงการปรับปรุงคณุภาพดนิ ฟื้นฟแูละป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน
                  ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดนิและน  าไดร้ับการพฒันา

ผลการด าเนินงาน  

 ผลการติดตาม

 ด าเนนิการแล้ว จ านวน 448,928.10 ไร ่
(ร้อยละ 43.83 ของเปา้หมาย)                                                         

งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 394.7698 ล้านบาท

 (ร้อยละ 51.81 ของเป้าหมาย 
จ านวน 762.0088 ล้านบาท)

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานรับผิดชอบ : พด. 



โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเท่ียว และยกระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน

    สนับสนุนวัสดุอุปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนพฒันาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เช่น ป้ายประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาเป็นจดุเรียนรูแ้หล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร แผ่นพับ/เอกสารประชาสมัพันธ์ ป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว ปา้ยต้อนรบั และ
ป้ายบอกทาง ปา้ยข้อมูลฐาน/จุดเรียนรู ้และปรับปรุงจดุเรียนรูท้่องเที่ยววถิีเกษตรแล้ว 45 แหล่ง (58.44 %) เป้าหมาย 77 แหล่ง 
    พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร 123 ราย (69.89 %) เป้าหมาย 176 ราย
    ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวฯ ให้ได้มาตรฐานแล้ว 10 จังหวัด (12.99 %) เป้าหมาย 77 จังหวัด 
    กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะวิสาหกิจชุมชน 770 ราย ท าข้อมูลเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 
9 เส้นทาง และพัฒนาข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และการตลาดผ่านสื่อ Social Media 1 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ

เป้าหมาย 3.8600 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 2.1184 ล้านบาท

(54.88%)

   วัตถุประสงค์โครงการ    งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 77 แห่ง 
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กสก.   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

วัตถุประสงค์ 1. จ าหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า 200,000 เมตร
2. กระตุน้อุปทานให้เกิดความต้องการซื้อผ้าไหมเพิ่มขึ้น
3. ขยายช่องทางจัดจ าหน่ายผ้าไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิต 
4. สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้

กิจกรรมด าเนินงาน
จัดตลาดมหกรรมผ้าไหม/ตลาดสัญจร 
บูรณาการด้านการตลาดร่วมกับภาคีหน่วยงานภายนอก
ส่งเสริมผลติภัณฑห์ม่อนไหมสู่แพลตฟอรม์ E-commerce
ส่งเสริมการตลาดโดยใช้ application 
จ านวนผ้าไหมที่จ าหน่ายได้ 
มูลค่าการจัดจ าหน่ายสินค้าหม่อนไหม
ประชาสัมพันธ์

5.0000 ล้านบาท

แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ อุดรธานี 
สกลนคร หนองคาย เลย ร้อยเอ็ด 

ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี 

กาญจนบุรี ชุมพร นราธิวาส 
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ

เป้าหมาย
21 จังหวัด 

“ มีการปรับปรุงรายละเอียด
และกิจกรรมภายใต้โครงการ ”
ณ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63
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กรมหม่อนไหม



ศนูย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์

หน่วยงานรับผิดชอบ

เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้
ทางด้านการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ให้แก่เกษตรกร 
ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอ าเภออื่น ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ
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พด. สป.กษ. กข. ปศ. กป. มม. กวก. ตส. กสก. และ กสส. งบประมาณ 1.8054 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.1743 ล้านบาท (65.05%)งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการด าเนินงาน

   (1) สาธิตการพัฒนาที่ดิน(ใช้ปุ๋ยพืชสด/น้ าหมักชีวภาพ/ท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ/ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กรมพัฒนา
ที่ดิน)ในพ้ืนที่ 90 ไร่ การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กรมพัฒนาท่ีดินในการปลูกพืชผัก 5 ไร่ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 แห่ง (100.00%) สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล การปลูกข้าว 
รวม 13 ไร่ (76.47%) ส่วนการสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อยการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ อยู่ระหว่างด าเนินการ
   (2) จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตพืช 8 ไร่ จัดท าแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 2 ไร่ และดูแลแปลงไม้ดอกไม้
ประดับ 1 ไร่ ดูแลรักษาพ้ืนที่โครงการพัฒนาที่ดิน 1 โครงการ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงแปลงหม่อน 2 ไร่ 
(100.00%) ส่วนการจัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ
   (3) ถ่ายเทคโนโลยี ด้านการปลูกพืช การจัดท าบัญชี รวม 140 ราย (100.00%) แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่อง
หลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 6 ครั้ง (50.00%)
    (4) สนับสนุนอ านวยการในพ้ืนที่ โดยติดตามงานและประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการฯ 3 ครั้ง (25.00 %) สนับสนุนการติดตาม
งานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ขยายผล 2 ครั้ง (50.00 %) รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนให้กองประสานงานโครงการพระราชด าริ สป.กษ. 1 ครั้ง (8.33 %)

ผลการติดตามในพ้ืนที่

เกษตรกรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 87.69 ท าให้เกิดผลกระทบ    
ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ที่ ได้รับไปปฏิบัติแล้ว เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท าให้รายจ่ายลดลงร้อยละ 61.11 เช่น การปลูกผักและเลี้ยงปลา
ดุกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มร้อยละ 36.92 เช่น 
รวมกลุ่มการท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ การแปรรูปผลผลิต กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว และไม่รวมกลุ่มร้อยละ 63.08 เน่ืองจากเป็นการอบรมให้ความรู้ซ่ึง
สามารถด าเนินการได้เองและบางส่วนเกษตรกรมีกลุ่มอยู่แล้ว  ด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้ผ่านการอบรมความรู้ไปปฏิบัติแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 75.67  
ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมที่น าความรู้ไปปฏิบัติและด าเนินการต่อเน่ือง
ร้อยละ 73.07



ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปุาบน
พื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้บริการและ
พัฒนา ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกระดับ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปุา รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อ
การเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

พื้นที่ 5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่สะงา ต้าบลหมอกจ้าแปุ อ้าเภอ
เมือง จ้านวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้้าแม่สะงา ต้าบลห้วยผา อ้าเภอเมือง 
จ้านวน 4 หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและ
พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด้าริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ้าเภอ 

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ 4.5180 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.1551 ล้านบาท (25.57%)

หน่วยงานรับผิดชอบ กสก. สป.กษ. กข. กป. ปศ. กวก. มม. พด. ตส. และ กสส.

   (1) ดูแลแปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น 3 ไร่ และแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง 2 ไร่ 
   (2) สาธิตการท้าการใช้น้้าหมักชีวภาพ/การท้าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม 60 ไร่ (100.00%) จัดท้า
แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้การผลิตพืช 32.50 ไร่ (104.84%) %) การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 25 ไร่ 
(83.33%) การใช้ปุ๋ยพืชสด 15 ไร่ (50.00%)
   (3) การฝึกอบรมเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ การปลูกพืช การจัดท้าบัญชี รวม 180 ราย ส่งสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า สัตว์ปีก รวม 30 ราย และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผล 1 ครั้ง 
(100.00 %)
    (4) จัดตั้งกองทนุอาหารสัตว ์1 กองทุน สนบัสนนุวัสดุการเกษตรบ้ารุงรักษาแปลงหม่อน 3 ไร่ ค่าวัสดุใน
การผลิตพันธุ์หม่อน 1,000 ต้น และจัดทา้เอกสารข้อมูลประกอบการด้าเนนิกิจกรรม 1 คร้ัง (100.00 %)
   (4) แนะน้า สง่เสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 6 คร้ัง (50.00%) และรายงานผล
การด้าเนนิงานรายเดือนต่อกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ 9 คร้ัง (75.00%)
   (5) ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 900,000 ตัว (90.00%) 

ผลการตดิตามในพ้ืนที่

       เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 77.78 
น้าความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยร้อยละ 85.71 ได้ลดการ
ใช้สารเคมีในการท้าการเกษตร รองลงมาร้อยละ 42.86 ให้ความส้าคัญกับการปรับปรุง
รูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชให้ดีขึ้น ร้อยละ 28.57 ให้ความส้าคัญ พัฒนา ปรับปรุง
พันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น และร้อยละ 14.29 ปรับเปลี่ยนการท้าการเกษตร
เชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน ในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรร้อยละ 84.62 น้าความรู้ ไปปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกร
ร้อยละ 81.82 ได้ให้ความส้าคัญในการลดใช้สารเคมีในการท้าการเกษตร รองลงมา
ร้อยละ 63.64 ให้ความส้าคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์พันธ์ุพืชให้มีคุณภาพดีข้ึน ร้อยละ 
27.27 มีการปรับเปลี่ยนการท้าการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน และร้อยละ 
18.18 ปรับเปลี่ยนการท้าการเกษตรเป็นแบบเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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เป้าหมาย



ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน ้าปายตามพระราชด้าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้
ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา ขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนว
พระราชด าริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้าง
รายได้เพิ่มแก่ประชาชน

เป้าหมาย

พื้นที่หมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านปุาปุ๊ ต าบลผาบ่อง หมู่ 3 บ้าน
ห้วยเดื่อ ต าบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ 5 บ้านท่าโปุงแดง ต าบลผาบ่อง (ศูนย์ฯ โปุงแดง) 
หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว ต าบลผาบ่อง หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า ต าบลผาบ่อง หมู่ 11 บ้าน
ม่อนตะแลง ต าบลผาบ่อง หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู ต าบลปางหมู หมู่ 4 บ้านในสอย 
ต าบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้านสบปุอง ต าบลปางหมู หมู่ 7 บ้านสบสอย 
ต าบลปางหมู หมู่ 8 บ้านไม้แงะ ต าบลปางหมู หมู่ 9 บ้านไม้สะเปุ ต าบลปางหมู 
และหมู่ 13 บ้านดอยแสง ต าบลปางหมู 

ผลการด้าเนินงาน
งบประมาณ 2.4217 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.6895 ล้านบาท (69.77%)
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หน่วยงานรับผิดชอบ กวก. สป.กษ. กข. กป. ปศ. มม. พด. ตส. กสก. และ กสส.

  (1) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ กุหลาบ ผักไฮโดรโปนิกส์ กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รวม 2 ไร่ 
จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน สนับสนุนค่าวัสดุบ ารุงรักษาแปลงหม่อน 1 ไร่ บริหารจัดการแปลงหม่อน
2 คร้ัง (100.00%)
  (2) การจัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้การผลิตพืช 44 ไร่ (100.00%)  สาธิตการพัฒนาที่ดิน (ใช้น้ าหมักชีวภาพ/
ท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ/การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์และดูแลรักษาพื้นที่ รวม 130 ไร่ (81.25%)
  (3) ฝึกอบรมเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ การปลูกพืช การจัดท าบัญชี รวม 204 ราย (102%) ส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเลี้ยงสุกร รวม 30 ราย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผล 
1 ครั้ง (100.00%)  และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 
6 ครั้ง (50.00%) และรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนต่อกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ 9 ครั้ง (75.00%)
  (4) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 900,000 ตัว (90.00%)

ผลการตดิตามในพื นที่

  ผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ 47.62 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก โดย
เกษตรกรร้อยละ 92.31 น าความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ส าหรับเรื่องที่ เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบท าการเกษตรนั้น
ร้อยละ 75.00 ได้ลดการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร รองลงมาร้อยละ 
33.33  ให้ความส าคัญกับพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น
ร้อยละ 25.00 ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืช
ให้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 18.18 ปรับเปลี่ยนการ
ท าการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน



ชป. สป.กษ. กข. ปศ. กป. มม. ตส. กสส. พด. และ ส.ป.ก. 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ใน
ลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้าน
เกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้ พัฒนาคน
และคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  รวมกลุ่มรวมพลัง
ในการพัฒนาและสร้างความมั่นคง สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกัน
รองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวดัสระแกว้ - ปราจีนบุรี

ผลการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ  2.6887 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.9232 ล้านบาท (71.53%)งบประมาณ

   (1) ส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรกร ด้านประมง ปศุสัตว์ การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หม่อนไหม การผลิตข้าว 
และการจัดท าบัญชี รวม 250 ราย (63.61%) การแนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 
30 ครั้ง (50.00 %) จัดท าเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้าว 1 ครั้ง (50.00 %) และจัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว 
1 ครั้ง (33.33 %)
   (2) ติดตามให้ค าแนะน าด้านการผลิตข้าว การจัดท าบัญชี รวม 101 ราย (84.17 %)
   (3) จัดท าจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 แห่ง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการ
1 โครงการ สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยพืชสด น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม 1,170 ไร่ (100.00%) 
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2 ตัน (10.00%) ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าแล้ว 3,436,000 ตัว (68.72 %)
   (4) จัดท าแผนบูรณาการ/แผนปฏิบัติงานโครงการฯ 1 ครั้ง (50.00%) และประสานติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานท่ีร่วมโครงการฯ 6 ครั้ง (50.00%) 

ด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 
407,543 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 9 พื้นที่ 106 หมู่บ้าน 10,154 ครัวเรือน

เป้าหมายโครงการ

ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรสอนแนะน าการท าบัญชี ร้อยละ 77.78 มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยร้อยละ 57.14 ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพันธุ์
สัตว/์พืชให้ดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีลง และเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของเกษตรกรท่ีผ่านการ
อบรมหลักสูตรไหมหัตถกรรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.56 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยร้อยละ 80.00 ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พันธุ์
พืชให้ดีขึ้น และเปล่ียนเป็นการท าเกษตรอินทรีย์ รองลงมา ร้อยละ 60.00 ลดการใช้สารเคมีลง ให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชให้ดีขึ้น ส่วนเกษตรกรท่ีผ่านการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ 72.73 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.00 ให้ความส าคัญในการพัฒนา ปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 50.00 ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดี
ขึ้น และร้อยละ 12.50 เปลี่ยนจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงปลาดุก
เป็นรายได้เสริม

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ศนูย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวดัระยอง

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผลการ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย
o หมู่บ้านในต้าบลแม่น้้าคู้ อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ้านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ท่ี 1 บ้านแม่น้้าคู้เก่า หมู่ท่ี 2 บ้านหนองมะปริง หมู่ท่ี 3 บ้านดอกกราย หมู่ท่ี 4 
บ้านชากมันเทศ หมู่ท่ี 5 บ้านแม่น้้าคู้ใหม่ หมู่ท่ี 6 บ้านพัฒนาผัง 2  หมู่ท่ี 7 บ้านวัง
ประดู่
o หมู่บ้านบริเวณรอบอ่างเก็บน้้าดอกกราย จ้านวน 4 ต้าบล 28 หมู่บ้าน ได้แก่  
ต้าบลปลวกแดง อ้าเภอปลวกแดง จ้านวน 6 หมู่บ้าน  ต้าบลมาบยางพร อ้าเภอปลวก
แดง จ้านวน 7 หมู่บ้าน ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา จ้านวน 7 หมู่บ้าน 
ต้าบลพนานิคม อ้าเภอนิคมพัฒนา จ้านวน 8 หมู่บ้าน 
o  พื้นท่ีอ้าเภออื่น ๆ ในจังหวัดระยอง และใกล้เคียง 

วัตถุประสงค์
     เพื่อด้าเนินงานสนองพระราชด้าริท่ีได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดย
ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ 
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตตามแนว
พระราชด้าริไปยังประชาชน ให้สามารถน้าไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชด้าริให้
มีประสิทธิภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผลการด าเนินงาน
o  ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ 80 ไร่ จัดท้าฐานเรียนรู้เรื่องข้าว 

8 ไร่ ระบบนิเวศน์ในนาข้าว 8 ไร่ จัดท้าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 8 ไร่ สาธิต

การเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 12 ราย จัดตั้งกองทุน

อาหารสัตว์ 1 กองทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดท้าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 

54 ไร่ สอนแนะน้าการจัดท้าบัญชี 100 ราย สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ 

สาธิตการท้าการใช้ น้้าหมักชีวภาพ 100 ไร่  สาธิตการท้าปุ๋ยหมักสูตร

พระราชทานฯ 50 ไร่ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินในโครงการฯ 

และดูแลรักษาพื้นท่ีโครงการฯ 1 โครงการ ครบตามเป้าหมาย
o  ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว 40 ราย (80.00%) ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 2,500,000 
ตัว (50.00%) ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร 60 ราย (27.27%) 
ก้ากับแนะน้าการจัดท้าบัญชี 50 ราย (50.00%) ติดตามการจัดท้าบัญชี 50 ราย 
(50.00%) แนะน้า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
6 ครั้ง (50.00%) ประสานการจัดท้าแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจ้าปี 
ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 16 ครั้ง (66.67%) 
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้าเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ การประชุมอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 7 ครั้ง (70.00%) การประชาสัมพันธ์ การจัดงานประจ้าปีของ
ศูนย์บริการฯ และการสร้างเครือข่ายการตลาดผลผลิตของโครงการ 2 งาน 
(66.67%)  การจัดท้ารายงานประจ้าเดือน ไตรมาสประจ้าปี 12 ครั้ง (70.59%)งบประมาณ

งบประมาณ 2.3008 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1.3333 ล้านบาท (ร้อยละ 57.95) กสก. สป.กษ. กข. กป. ปศ. กวก. พด. ตส. และ กสส.

หน่วยงานที่รับผดิชอบ



เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์

ศนูย์พัฒนาไมผ้ลตามพระราชด าริ จงัหวัดจันทบุรี

เป้าหมาย
1) พื้นท่ีศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการ
ท้ังสิ้น 109.99 ไร่ 
2) พื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ 8 หมู่บ้าน 25,250 ไร่

วัตถุประสงค์
• เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้

ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม ให้แก่
เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

• พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม ท่ี
มีคุณภาพมาตรฐานท่ีดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้าง
โอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้าน
การเกษตร ขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
รวมท้ังอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพื้นท่ี
ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง
ภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติต่าง ๆ 

• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
มุ่งบูรณาการด าเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผลการด าเนินงาน
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 112 

ไร่ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 
30 ราย ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 30 ราย ติดตามการจัดท า
บัญชี 30 ราย สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 60 ไร่  สาธิตการท าการใช้
น้ าหมักชี วภาพ 200 ไร่  และสาธิตการท าปุ๋ ยหมักสูตร
พระราชทานฯ 60 ไร่ ครบตามเป้าหมาย

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรม 287 ราย (95.67%) 
สาธิตการเลี้ยงสุกร 5 ตัว (50%) เพาะช ากล้าไม้เพื่อแจก
เกษตรกร 400 ต้น (13.33%) วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (ส าหรับ
รถบรรทุกวิ่งในศูนย์ไม้ผลฯ) 2 ครั้ง (16.67%) การอ านวย  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ 3 ครั้ง (25%) และ
การแนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และ
วิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง (25%)

งบประมาณ
งบประมาณ 1.2359 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.7556 ล้านบาท (ร้อยละ 61.14) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     กรมวิชาการเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   กรม
ส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์



วัตถุประสงค์

ศนูย์พัฒนาปศสุัตวต์ามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เพื่อสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรม   
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และกรมสมเด็จพระเทพฯ ท่ีพระราชทานให้ศูนย์พัฒนา
ปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย    
ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์
สัตว์ไปสู่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีขาดแคลน 
และราษฎรท่ียากจนในเขตพื้นท่ีไม่ไกลจาก   ศูนย์ศึกษาวิจัย
เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม ให้
ผู้สนใจน าไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผล  การพัฒนาสู่
พื้นท่ีเป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย
พื้ น ท่ี โ ค ร งก า ร เป็ น ท่ี ดิ น ในพระปรมาภิ ไ ธ ย  จ า นวน  4 แปลง เน้ื อท่ี รวม 

151 ไร่  3 งาน 57 ตารางวา และท่ีดินสาธารณประโยชน์ ท่ีขอใช้ประโยชน์ เพิ่ มเติม 
ป่าโคกดงน้อย เน้ือท่ีประมาณ 700 ไร่ ส่งเสริมในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดเลย พื้นท่ีรอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ พื้นท่ีพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

เกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพื้นท่ีพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน เกษตรกรพื้นท่ีโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ราษฎรผู้สนใจท่ัวไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส     

เป้าหมายการด าเนินงาน เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 
ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน  

งบประมาณ
   6.9443 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3.0187 ล้านบาท
(43.47%)

  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร 160 ราย (84.21%) พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง 20 ราย (200%) ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 4 กลุ่ม (100%) จ านวน 61 ตัว (76.25%) สัตว์ปีก            
สูเ่กษตรกร จ านวน 78 ราย (60%) จ านวน 590 ตัว (56.19%) การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 4 โรงเรียน (36.36%) จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 กองทุน ครบตามเป้าหมาย งานสาธิต
การเลี้ยงสัตว์สุกร 8 ตัว และสัตว์ปีก 300 ตัว ครบตามเป้าหมาย 
  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 1,000,000 ตัว และจัดต้ังศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย
  การดูแลพื้นท่ีโครงการ โดยสนับสนุนค่าวัสดุทางการเกษตรบ ารุงแปลงหม่อนผลสด 2 ไร่ ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงแปลงหม่อน 1 ไร่ และค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หม่อน (หม่อนใบ/หม่อนผล) 3,000 ต้น ครบตามเป้าหมาย     
ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อนผลสด 1 ครั้ง (50%) ค่าจัดการแปลงหม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบเพ่ือเป็นพืชอาหารสัตว์ 1 ครั้ง (50%) 
  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกร 40 ราย สอนแนะน าและก ากับการจัดท าบัญชี  200 ราย ครบตามเป้าหมาย และติดตามการจัดท าบัญชี  14 ราย 
(7.00%) 
  กิจกรรมส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน 1,500 ต้น ครบตามเป้าหมาย 
  ด้านการพัฒนาท่ีดิน สาธิตการท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 300 ไร่ และท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 50 ไร่ ครบตามเป้าหมาย กิจกรรมท่ีเหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ
ปศ. กป. มม. กวก. ตส. กสก. กสส. 

พด.  และ สป.กษ. 
ผลการด าเนินงาน



โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่

ได้รับ 27.3122 ล้านบาท

เกษตรกรเป้าหมาย 
210,766 ราย

เกษตรกรรับบริการ 122,871 ราย
(58.30%)

เบิกจ่าย 10.0345 ล้านบาท
(36.74%)

- ร้อยละ 63.77  ได้รับความรู้จากการเข้ารับบริการ
- ร้อยละ 23.46  ได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ไม้ผล ปุ๋ยหมัก
- ร้อยละ 44.92    น าความรู้ไปใช้ ท าให้ปัญหาทางการเกษตรลดลง ผลผลิตดีขึน้               
                       ต้นทุนลดลง
- ร้อยละ 58.91 พึงพอใจต่อการจัดคลินิกอยู่ในระดับมากที่สดุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบประมาณ
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกบัหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานอื่น ๆ   

ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทาง
วิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล ในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

วัตถุประสงค์โครงการ

การจัดงานคลินิกเกษตร 308 คร้ัง  77 จังหวัดเป้าหมาย

ผลการ
ติดตาม
ในพื้นที่



หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0 2579 8267   โทรสาร 0 2579 2670   
1.1 โครงการพัฒนาตามพระราชด าร ิและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4) โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี      
5) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  
6) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
8) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

1.2 การท าเกษตรผสมผสาน 
      1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) 
      2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นท่ีภาคใต้) 
      3) โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
 

2. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล   โทรศัพท์ 0 2579-5512   โทรสาร 0 2579 8267   
    - โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 

 

3. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท์ 0 2579 0507   โทรสาร 0 2579 0507 
3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร     
3.2 การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
 

 
 



4. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช  โทรศัพท์ 0 2579 0614  โทรสาร 0 2579 0507 
4.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 
4.2 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

1) ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน) 
2) ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน)  

4.3 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
4.4 โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4.5 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
4.6 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน 
 

5. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง  โทรศัพท์ 0 2940 5387  โทรสาร 0 2579 2670    
     5.1 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 

5.2  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื น 
 1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์) 
 2) โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) 
 3) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) กิจกรรมจัดท าแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับ 
5.3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 



6. ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0 2579 0555  โทรสาร 0 2579 2670 
6.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
6.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
6.3 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
6.4 การท าเกษตรอัจฉริยะ 
      1) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง) 
      2) โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ         
 

 
 

 



ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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