
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ต้ัง 19 ทีม ติดตาม 22 โครงการหนนุไทยนิยม เตรียมลยุ 77 จังหวัด เกาะติดผลงาน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง   
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ต้ัง 19 ทีม ติดตาม 22 โครงการหนุนไทยนิยม เตรียม
ลุย 77 จังหวัด เกาะติดผลงาน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัด 19 ทีมติดตามประเมินผล 22 โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม 
ย่ังยืน เปิดช้ีแจงทุกหน่วยทําความเข้าใจตรงกันเป็นที่เรียบร้อย พร้อมวางแผนลงพื้นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ มั่นใจ 
กระตุ้นและผลักดันการดําเนินโครงการเป็นผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ 2561 
ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ย่ังยืน จํานวน 2 แผนงาน รวม 22 โครงการ งบประมาณ 24,993 ล้านบาท เพื่อ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร และ
ยกระดับรายได้เกษตรกรนั้น   

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหาร
การขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยมีรอง
เลขาธิการ สศก. (นางอัญชนา ตราโช)  เป็นประธาน เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานโครงการได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   

ในการนี้ สศก. ได้จัดทีมประเมินผลออกเป็น 19 ทีม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ประเมินผล และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมา สศก. ได้จัดสัมมนาชี้แจงแนว
ทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท   แอนด์ 
สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรกลาง ได้แก่ สํานักงบประมาณ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อรับทราบแผนงานและแนวทางการติดตามประเมินผล
โครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สําหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่สํารวจข้อมูลติดตามประเมินผล สศก. กําหนดไว้ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2561 และจัดทํารายงานเดือนกรกฎาคม 2561 และช่วงที่ 2 เก็บ
รวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 และจัดทํารายงานเดือนกันยายน 2561 โดยกําหนดประเด็นการ
ติดตามประเมินผล 7 ด้าน ได้แก่ 

1) การรับรู้/รับทราบโครงการ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐบาล 2) การได้รับสนับสนุน/ช่วยเหลือ/
จ้างงานจากโครงการ เช่น การสํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน การช้ีแจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้
กลุ่มเป้าหมายทราบ คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนได้มาตรฐาน การจ้างงานมีความท่ัวถึงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็น
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ต้น  3) การได้รับองค์ความรู้จากโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) การนําองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร  5) การได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น มูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป 
รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่เพียงพอ เป็นต้น 6) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ และ 7) ระดับความพึงพอใจต่อการดําเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ 

 ทั้งนี้ ทีมประเมินผลทั้ง 19 ทีม จะได้จัดทําแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ และประสานหน่วยงานรับผิดชอบโครงการใน
ระดับพ้ืนที่เพื่อร่วมในการติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้สําเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป 

 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,736 บาท สัปดาห์ก่อน 15,661 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,176 บาท สัปดาห์ก่อน 8,138 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.43 บาท สัปดาห์ก่อน 8.64 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.57 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 16.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 53.64 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.19 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนดิคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.90 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.38 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.53 บาท สัปดาห์ก่อน 2.55 บาท 
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มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.09 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,658 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,141 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.10 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.26 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.30 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.01 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.51 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.01 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.57 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.28 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท  สปัดาห์ก่อน  18.58 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.14 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.68 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 56.33 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.66 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 277 บาท  สัปดาห์ก่อน 279 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 
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โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.89 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.59 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.67 บาท  สัปดาห์ก่อน 38.97 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.47 บาท  สัปดาห์ก่อน 86.23 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 129.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 121.45 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.47 บาท  สัปดาห์ก่อน 76.95 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 161 บาท  สัปดาห์ก่อน 165 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.67 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท สัปดาห์ก่อน 34.00 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง สศก. ต้ัง 19 ทีม ติดตาม 22 โครงการหนุนไทยนิยม เตรียมลุย 77 จังหวัด 
เกาะติดผลงาน และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


