
Info - graphic สรุปผลรายงานความก้าวหน้า
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกจิฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รอบ 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลการเบิกจ่าย

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,001.0879
ล้านบาท

(ร้อยละ 56.58)

ร้อยละ ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว

76.38 %

ผลการด าเนินงาน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้
จ าเป็นต้องมีการจ ากัดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ส่งผลให้การส ารวจ/การส่งเสริมเกษตรกร 
และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตมีความล่าช้า

การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เป็นลักษณะทยอยเป็นงวดไม่ชัดเจน บางโครงการ
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก 
กระจายอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล

บางพื้นท่ีประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และมีข้อจ ากัดของฤดูกาลผลิตส าหรับเกษตรกร
รายย่อย ท าให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรบางส่วนไม่เป็นไปตามแผน

การจัดอบรมช่วงสถานการณ์ COVID-19 หน่วยงานได้ปรับรูปแบบการอบรมผ่าน
สื่อออนไลน์ เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรบางรายเห็นว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบท าให้ขาด
การปฏิสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติจริง ไม่เหมาะกับเกษตรกร ควรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่
กับเชิงทฤษฎี 

1. พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุนและท่ีดินท ากินแล้ว 21,464 ราย (ร้อยละ 41.28 ของเป้าหมาย) 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาและส่งเสรมิอาชีพผ่านโครงการศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 
และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร รวม 100,804 ราย (ร้อยละ 62.60
ของเป้าหมาย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ
กข.      กป.       ปศ.       วก.       มม.     พด.     ส.ป.ก.     ตส.     กสก.      กสส.    สศก.

ยังไม่ได้ด าเนินการ

23.62 %
565.8424 
ล้านบาท

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) 
พัฒนาสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 1,607 กลุ่ม (ร้อยละ 91.93 ของเป้าหมาย)
พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการชุมชน 5,976 ราย (ร้อยละ 33.88 ของเป้าหมาย)
มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ 9 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 20.54 ของเป้าหมาย) อยู่ระหว่างท าสัญญาจัดซ้ือจัดจา้ง

ที่มา : จากการส ารวจผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกสารผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ สิ้นไตรมาส 3, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

3. การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)

พัฒนาระบบตลาดและส่งเสริมศกัยภาพการบริหารจดัการตลาดส าหรับสนิค้าเกษตรแลว้ 63 แห่ง 
(ร้อยละ  12.40 ของเป้าหมาย)
พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 937 แห่ง (ร้อยละ 103.31 
ของเป้าหมาย)
อยู่ระหว่างจ้างศึกษาการส่งเสรมิการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 1 เรื่อง และการติดตาม
ประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2 เรื่อง



แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย (ต้นทาง) 



โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

ข้อค้นพบ 

➢ ด้านการด าเนินงาน
• การโอนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานจัดท าโครงการและ  

การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการล่าช้า
• มีการชะลอ/เลือ่นการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

เช่น การประชุม คปอ. / คปจ. ส่งผลให้กระบวนการจัดที่ดนิให้เกษตรลา่ช้า

➢ ด้านเกษตรกร
• การน าที่ดินที่ได้รับจัดสรรไปใช้ผดิวัตถุประสงค ์(ขาย/เปลีย่นมือ/ให้เช่า)

ข้อเสนอแนะ
➢ควรจัดสรรงบประมาณการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถด าเนนิการ 

โครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
➢หน่วยงานควรปรับแผนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

COVID-19 เช่น มีการจัดท าแผน (ส ารอง) การประชุมผ่านระบบออนไลน์/ 
แอปพลิเคชัน Zoom ในช่วงสถานการณ์

➢ควรพิจารณาบริหารบุคลากรเฉพาะทางแต่ละจังหวดัให้เหมาะสม 
เนื่องจากในบางพื้นที่ขาดแคลนบุคลากรท างาน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย  
รังวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย นิติกร เจ้าหน้าที่ช่าง และจัดอบรม 
ความพร้อมด้านการใชเ้ทคโนโลยีแกเ่จ้าหน้าที่อยา่งสม่ าเสมอ

✓การจัดท่ีดินท ากินให้กับเกษตรกร 21,464 ราย (ร้อยละ 41.28 ของเป้าหมาย 52,000 ราย)
✓ปรับปรุงแผนที่แปลงตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 184,066 ไร่ (ร้อยละ 83.67 ของเป้าหมาย 220,000 ไร่)
✓การให้บริการศูนย์ประชาชน 255,778 ราย (ร้อยละ 188.07 ของเป้าหมาย 136,000 ราย)
✓การตรวจสอบที่ดิน 2,084,612 ไร่ (ร้อยละ 83.38 ของเป้าหมาย 2.5 ล้านไร่)
✓ศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและก าหนดราคากลางส าหรบังานจ้างท่ีปรึกษา 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
3) ลงนามสัญญาจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ซึ่งตามสัญญาจะสง่มอบร่าง พรบ. ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

ฉบับใหม่ในเดือนมกราคม 2565
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141.6298 ลบ.

238.0999 ลบ.

ล้านบาท

ร้อยละ  59.48

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลการเบิกจ่ายผลการด าเนินงาน



ข้อค้นพบ     
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 การคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการหายาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการอบรมไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และขาดวิทยากรที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่       

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. ปม. ปศ. พด. กวก. มม. ตส. และ สศก.

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ  
ควรพัฒนาเกษตรกรรายเดิมให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพิ่มทักษะการฝึกปฏิบัติในแปลงสาธิต และพาไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่อื่น
หลักสูตรการอบรมควรค านึงถึงความต้องการของเกษตรกร อาทิ การเพิ่มรายได้ การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

พัฒนาเกษตรกร 
การให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
จากทั้ง 7 หน่วยงาน รวม 92,701 ราย (ร้อยละ 67.48)
ของเป้าหมาย 137,372 ราย

พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. 4 ด้าน 
➢ ด้านการเกษตร 720 ศูนย์ 
➢ ด้านปศุสัตว์ 707 ศูนย์ 
➢ ด้านประมง 3,629 ศูนย์ 
➢ ด้านหม่อนไหม 26 ศูนย์

พัฒนา ศพก. หลัก 882 ศูนย์ 
การพัฒนาฐานเรียนรู้ ศพก. (เป้าหมาย 822 ศูนย์)
✓ ด้านการเกษตร 237 ศูนย์ 
✓ ด้านปศุสัตว์ 700 ศูนย์ 
✓ ด้านประมง 679 ศูนย์ 
✓ ด้านหม่อนไหม 21 ศูนย์ 
✓ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตพืช 295 ศูนย์ 
✓ ด้านการพัฒนาบ ารุงดิน 663 ศูนย์ 
✓ ด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์ 882 ศูนย์ 
✓ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง 879 ศูนย์ 
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146.4302 ลบ.

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

67.80
32.20

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ร้อยละ 46.19



โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER)

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. กข. ปศ. มม. และ ส.ป.ก.ผลการพัฒนาเกษตรกร 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

พัฒนา
เกษตรกรแล้ว

92.74%

อยู่ระหว่าง
การพัฒนา
7.26%

ร้อยละ

20,910

450 902
4,475

2,370

19,912

304 863
4,119

1,795

Developing
Smart Farmer

Existing Smart
Farmer

Smart Farmer
Model

เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart
Farmer

แผน ผล

ไม่สามารถรวมกลุ่มจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กสก./มม./ปศ.)
แผนการจัดฝึกอบรมเกษตรกร Young Smart Famer ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมตามตัวชี้วัดจะเริ่มด าเนินการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในช่วงไตรมาสท่ี 2 - 4 (กข.)

ข้อค้นพบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
: กิจกรรมน าลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

ผลการด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย

44.21 %
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ร้อยละ

2.8723 ลบ.

6.4963 ลบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อค้นพบและขอ้เสนอแนะ
งบประมาณบางพื้นที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่เห็นว่า ควรจัดสรรให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทาง เพื่อติดตามส าหรับการเดินทางไปตดิตามเกษตรกรในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกล
เจ้าหน้าที่เห็นว่า ควรจัดสรรงบประมาณมาในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว หรือก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ เนื่องจากเป็นช่วงที่เกษตรกรมีความพร้อมส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าหน้าที่เห็นว่า ควรมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กรมและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดก่อนการปฏิบัติงาน มีการตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อขอความชี้แนะ และการแก้ปัญหาในการด าเนินกิจกรรม
เจ้าหน้าที่เห็นว่า ควรมีงบประมาณสนับสนุนเงินทุนและปัจจัยการผลิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าการจัดอบรมเพียงอย่างเดียว
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมออนไลน์และการจัดประชุมกลุ่มย่อยแทนการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ ซึ่งการอบรมแบบออนไลน์ ส่งผลให้
ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้อบรมขาดการฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น ควรมีการติดตามผลการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ และควรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับเชิงทฤษฎี
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ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์/บุคคลท่ัวไปท่ีกลับมาท าอาชีพ
การเกษตร 

ติดตามประเมินผลการจัดท าบัญชี 

การก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 

การจัดการฟาร์มด้วยบัญชี 

การสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร 

การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร 

ร้อยละผลการด าเนินงาน
การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร 500 ราย

การสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร 496 ราย 

การจัดการฟาร์มด้วยบัญชี 382 ราย 

การก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 349 ราย

ติดตามประเมินผลการจัดท าบัญช ี12 ราย
ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์/บคุคลทั่วไป
ที่กลับมาท าอาชีพการเกษตร 486 ราย

เกษตรกรท่ีผ่านการอบรม ร้อยละ 87.99 ได้น าความรู้
ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยร้อยละ 93.36 
น าความรู้เรื่องการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร
ไปใช้ประโยชน์แล้ว รองลงมา ร้อยละ 92.99 น าความรู้
เร่ืองการจัดการฟาร์มด้วยบัญชีไปใช้ประโยชน์แล้ว และ
ร้อยละ 92.25 น าความรู้เรื่องการสร้างทักษะการตลาด
สินค้าเกษตรไปใช้ประโยชน์แล้ว 

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการในภาพรวมท่ีระดับมาก ท่ีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.91 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการติดตาม



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรแลว้ 7,343 ราย (ร้อยละ 62.92)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวม 29 พื้นที่ (ร้อยละ 93.55)
อยู่ระหว่างด าเนินการ อาทิ ประสานงานสมาชิกสหกรณ์เป้าหมาย

เพื่อส ารวจความพร้อมและความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
อาชีพจัดกิจกรรมลงพ้ืนท่ี และพิจารณาแนวทางการส่งเสริมพัฒนา  
อาชีพและการตลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กสส.)

ผลการด าเนินงาน กสส. กป. ปศ. พด. กสก. และ ส.ป.ก.หน่วยงานรับผิดชอบ

การโอนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานระดับพื้นที่จัดท า โครงการและขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อจัดอบรมล่าช้าจากแผนด าเนินงาน ท าให้การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย

การอบรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพไม่เพียงพอ และการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ไม่ให้ความสนใจ 
เนื่องจากมีอาชีพหลักอยู่แล้ว/อยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการรวมกลุ่มในการท าการเกษตร

เป้าหมายและแผนการด าเนินงานถูกก าหนดจากหน่วยงานส่วนกลางซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในพื้นที่

พื้นที่ที่จัดสรรให้เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ไม่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ไม่สามารถ
เข้าท าการเกษตรได้จึงออกไปท างานนอกพื้นที่

ข้อค้นพบ

หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นทีค่วรมีการจัดท าแผนการด าเนนิงาน (ส ารอง) ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณมาล้าช้ากวา่ที่ก าหนดไว้

หน่วยงานในพื้นที่ควรมกีารส ารวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นทีใ่นแต่ละปี เพื่อก าหนดแผนงาน การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ การส่งข้อมูลเพื่อบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพืน้ที่ให้สอดรับกับภาระกิจของแต่ละ 
หน่วยงานในพื้นที่

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภค ควรเข้าด าเนินการในพืน้ที่
ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดกิจกรรมอบรมหรือด าเนนิการด้านอื่น ๆ เพื่อเกษตรกรสามารถท าการเกษตรในพื้นที่ได้  

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

93.55%

6.45%

พัฒนาแล้ว ยังไม่ได้พัฒนา

พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

62.92%

37.08%

อบรมแล้ว ยังไม่ได้อบรม

อบรม
เกษตรกร

ร้อยละ
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ร้อยละ 51.75



แนวทางที่ 2 การพัฒนาผลติภัณฑ์และการใหบ้ริการชมุชน (กลางทาง) 



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

56.49%

43.51%

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ

ผลการด าเนินงานโครงการภาพรวม

100

50

0
งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

42.3867 ลบ.

26.2102 ลบ.

ร้อยละ

ร้อยละ 61.84

ควรมีแผนส ารองในการปฏิบัติงานส ารอง กรณีหากเกิดสถานการณ์ COVID-19
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้ชัดเจน
และชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการส าหรับเจ้าหน้าที่ และเกิดความเหลื่อมล้ าในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเป้าหมาย
ควรมีการพัฒนา และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่ม
เกษตรกรเกิดการพัฒนา และเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.)
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร 18 กลุ่ม เกษตรกร 310 ราย 

(เป้าหมาย 31 กลุ่ม 510 ราย)

2. กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ (พด)
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร 514 ราย (ร้อยละ 68.53 ของ

เป้าหมาย 750 ราย)

3. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร (กสก.)
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

และกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 22,809 ราย (ร้อยละ 91.24 ของเป้าหมาย 
25,000 ราย)

ผลการติดตาม

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดบัมากที่สดุ ค่าคะนนเฉลี่ย 4.55
มีเกษตรกรร้อยละ 50.00 สามารถจ าหน่ายสนิค้าได้ราคาเพิ่มขึน้

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดบัมากที่สดุ ค่าคะนนเฉลี่ย 4.22
เกษตรกรร้อยละ 86.96 น าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ในแปลง
พืชผักและผลไม้  อีกร้อยละ 30.43 ไปใส่ในพืชไร่

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดบัมาก ค่าคะนนเฉลี่ย 4.18
เกษตรกรร้อยละ 84.34 มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการน าแผนการผลิต 
และความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
เช่น การอบรม การจัดประชุม เป็นต้น 
กลุ่มยุวเกษตรกรมีทุกโรงเรียนในจงัหวดั แต่ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มค่อนข้างน้อย 
การก าหนดเป้าหมายและแผนปฏบิัติงานเปน็การก าหนดมาจากหนว่ยงานส่วนกลาง
และด้วยข้อจ ากดัของงบประมาณ ท าให้ยากต่อการตัดสินใจของเจ้าหนา้ทีร่ะดับพื้นที่
ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรยังคงมีความต้องการปัจจยัการผลิตจ านวนมาก แต่ด้วยข้อจ ากัดของ
งบประมาณจึงท าให้ไมส่ามารถจดัสรรได้เพียงพอต่อความต้องการ

ข้อค้นพบ

ผลการด าเนินงาน   



โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนปี 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ      กสก. และ ตส.ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
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49.6137
ลบ.

22.0268
ลบ.

ร้อยละ

ร้อยละ 44.40

• วสช. ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการในระดับ “มากที่สุด” เนื่องจาก ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสินค้าและการแปรรูป ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์
และได้รับความรู้และเพิ่มความช านาญในการท าบัญช ีเป็นต้น

ควรเพิ่มเป้าหมายและงบประมาณการสนบัสนุนปัจจัยการผลิต
ให้ครอบคลุม วสช. ที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่ม

ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในส่วนของเงินรางวัลประกวด วสช. ดีเด่น 
และงบประมาณในการต่อยอดให้กับ วสช. ดีเด่นระดับ จ.เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 
และสนับสนุนเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการประกวดฯ

กสก.

พัฒนาวิสาหกจิชุมชน

- วสช. ได้รับการประเมินฯ และจัดท าแผนฯ แล้ว 16,192 ราย (ร้อยละ 91.79)
- วสช. ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 301 แห่ง (ร้อยละ 34.13)
- ผู้ประกอบการ วสช. รุ่นใหม่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 1,383 ราย (ร้อยละ 89.81)

การพัฒนา วสช. ต้นแบบ
- ประกวดระดับจังหวัดแล้ว 70 จังหวัด (ร้อยละ 90.91), ระดับเขต 2 ครั้ง (ร้อยละ 33.33)

และระดับประเทศ 1 ครั้ง (ร้อยละ 100.00)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ วสช. แล้ว 64 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 39.61)

- เกษตรอ าเภอได้รับสนับสนุนปัจจยัในการด าเนินการแล้ว 823 อ าเภอ (ร้อยละ 93.31)

การส่งเสริมการแปรรูป

สนับสนุนงานทะเบียน วสช. 

- วสช. ได้รับถ่ายทอดความรูแ้ล้ว 1,499 แห่ง (ร้อยละ 99.93)การท าบัญชี

ด าเนินการแล้ว ยังได้ด าเนินการ

41.60%

58.40%

• วสช. ที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 82.89 น าปัจจัยการผลิตไปใช้แล้วทั้งหมด และร้อยละ 17.11
น าไปใช้แล้วบางส่วน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของปัจจยัการผลิตที่ได้รับในระดับ “มากที่สุด”  



แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร 
(Agricultural Service Provider: ASP) 

ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน

จัดประชุมคณะท างานแล้ว 1 ครั้ง เพื่อจัดท าโครงร่างงานวิจัย และ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน น าเสนอโครงร่างงานวิจัยฯ ต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล (สศก.) เรียบร้อยแล้ว
และจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย 

- อยู่ระหว่างการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการด าเนินงาน :

หน่วยงานรับผิดชอบ สศก. 

ข้อค้นพบ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด

ผลการเบิกจ่าย
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

0.8760
ลบ.

100

ร้อยละ

2.2840 
ลบ. ร้อยละ 38.35

ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ

35.00%65.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ปศ.

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้เป็นอตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิน่   
ด าเนินการคัดเลือกผู้ผลิตและชนิดปศุสัตว์ และท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบรอ้ยแล้ว
จ านวน 9 ผลิตภัณฑ์
อยู่ระหว่างการทดลองผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บรกัษาให้ได้อย่างน้อย 6 เดือน 
ซึ่งจะทราบผลภายในเดือน ก.ย. 64
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ลบ.

0.3191
ลบ.

ผลการด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
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ร้อยละ
17.77

ร้อยละ

มีเกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มีคุณภาพสนใจเข้าร่วมโครงการ
มากกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ โครงการในระยะต่อไปควรมีการส ารวจความต้องการของเกษตรกร
และหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดจ านวนเป้าหมายเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เกษตรกรมารวมกลุ่มกันท ากิจกรรมได้ยากล าบากขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



แนวทางที่ 3 การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)
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งบท่ีได้รับ เบิกจ่าย

60.1727
ลบ.

30.7044
ลบ.

ร้อยละ 51.03

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. กสส. กข.

ผลการด าเนินงาน

สนับสนุนเงินอุดหนนุในการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร 2 แห่ง 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างตามงวดงานที่ก าหนด ครบก าหนดส่งมอบงาน ภายใน ก.ย. 64

พ้ืนที่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการ
ส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ 11 จังหวัด (ร้อยละ 14.29 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด) 

พัฒนาตลาดเกษตรกรและส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ 48 จังหวัด 
(ร้อยละ 62.34 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด)

งบประมาณด้านการพัฒนาตลาดไม่เพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับขนาดของตลาดแต่ละจังหวัดและจ านวน
ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ (กสก.)
ไม่สามารถรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 (กสก.)
เงินอุดหนุนในการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร 2 แห่ง ได้รับเฉพาะงบก่อสร้างเฉพาะอาคารเท่านั้น ควรสนับสนุน  
งบประมาณอุปกรณ์ต่างๆเพ่ิมเติม เช่น โต๊ะ พัดลม รถบรรทุก ห้องเย็น เป็นต้น (กสส.)
แปลงผลิตข้าวของเกษตรกร ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ท าให้ผลผลิตเสียหายไม่สามารถส่งมอบผลิตให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงการซ้ือขาย (MOU) ได้ (กข.)
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ได้ (กข.)
ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ (กข.)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ร้อยละ



โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสส. และ ตส. ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายโครงการ 507 แห่ง 
เพิ่มขีดความสามารถ/เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 400 แห่ง 
ด าเนินการ ไป 590 แห่ง (ร้อยละ 147.50 ของเป้าหมาย)     
เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจจัดเก็บและแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว 32 แห่ง
(ร้อยละ 29.91 ของเป้าหมาย 107 เป้าหมาย)

เป้าหมายโครงการ 400 แห่ง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแล้ว 275 แห่ง (ร้อยละ 68.75 เป้าหมาย 400 แห่ง)

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การด าเนินการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจง
และประชุมเชิงปฏิบัติฯ ได้ ท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด รวมทั้งใช้เวลานาน
ในการท าความเข้าใจในระบบออนไลน์

ควรปรับแนวทางการด าเนินงานโดยใช้ระบบการปฏิบัติงานทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ร้อยละ 66.73
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ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ  : สศก.

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร

ผลการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน
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ร้อยละ

เบิกจ่าย

2.3610
ล้านบาท

20.00%

80.00%

ยังไม่ได้ด าเนินการ
ด าเนินการแล้ว

0.3738
ล้านบาท

ร้อยละ 15.83

1) กรรมการตรวจรบังานงวด 1 แลว้

2) อยู่ในกระบวนการส ารวจข้อมูลในพื้นท่ี

3) ก าหนดส่งงานงวด 2 ในเดือนสิงหาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

*** เบิกจ่ายเงินงวด 1 แล้ว



โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมประเมินผลแผนงานฯ 
ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน 
ติดตามนิเทศงานโครงการ 

- ด าเนินการจัดท าเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ปี 2564 ของแผนงานฯ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- นิเทศงานโครงการภายใต้แผนงานฯ เพื่อให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 1 ครั้ง 
- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของแผนงานฯ แล้ว 2 ครั้ง

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ โดยจัดท าสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร กษ. แล้ว 2 ครั้ง 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
- อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลการส ารวจในพื้นที่ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ 

รอบ 12 เดือน

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้องปรับรูปแบบการปฎิบัติงานการส ารวจข้อมูล โดยน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานร่วมกับวิธีการอื่นๆ เช่น การจัดประชุมทาง Zoom การส ารวจข้อมูลผ่านแบบออนไลน์ การส่ง E-mail 
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ แทนการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล

ผลการเบิกจ่าย
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

5.5285 ลบ.

1.2856 ลบ.
(23.25 %)

ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ

15.75 %

84.25 %

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 0507 โทรสาร 0 2579 0507

www.eva.oae.go.th


