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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงานนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 8 ประเด็น 
 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2563 
 

ประเด็น 
งบประมาณ (ล้านบาท)  

ผลสัมฤทธิ์ ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 
จำนวน ร้อยละ 

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ 27,028.1850 6,186.6459 22.89 งาน/
โครงการ
ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง
แรกเริ่ม
ดำเนินการ 

2. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 1,952.37 288.48 14.78 
3. ใช้ระบบตลาดนำการผลิต 361.4172 98.90 27.36 
4. การลดต้นทุนการผลิต 2,205.02 432.60 19.62 
5. การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน 1,291.4724 490.63 37.99 
6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 7,235.0808 1,734.8398 23.98 
7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 478.6046 65.5563 13.70 
8. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 

347.214 122.5320 35.29 

รวม 40,899.3640 9,420.1840 23.03 
ที่มา : รายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุนแต่ละประเด็นนโยบาย 
 

ประเด็นที่ 1 :  การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ 
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน :  

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมชลประทาน 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  และกรมพัฒนาที่ดิน  

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1 วัตถุประสงค์  

เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำ
ภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่
เศรษฐกิจสำคัญ 

2.2 เป้าหมาย 
ก่อสร้างแหล่งน้ำ 421 แห่ง  เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 176 ,968 ไร่ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืช 

ในฤดูแล้ง 6,845,842 ไร่  และขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 40,000 บ่อ   
3) งบประมาณ 27,028.1850 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,186.6459 ล้านบาท ร้อยละ 22.89 

ของงบประมาณท่ีได้รับ   
3.1 กรมชลประทาน งบประมาณ 25,860.5414 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,806.2543 

ล้านบาท ร้อยละ 22.45  
3.2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  งบประมาณ 452.4436 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 

120.6791 ล้านบาท ร้อยละ 26.67  
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3.3 กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 715.2000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 259.7125 ล้านบาท 
ร้อยละ 36.31  

4) ผลการดำเนินงาน  
4.1 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ ่มพื ้นที ่ชลประทาน ดำเนินการแล้ว 9  แห่ง  ร้อยละ 2.14 

ของเป้าหมาย 421 แห่ง เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 14,390 ไร่  ร้อยละ 8.13 ของเป้าหมาย 176,968 ไร่ 
มีความจุกักเก็บเพ่ิมข้ึน 73.10 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 36.63 ของเป้าหมาย 199.54 ล้าน ลบ.ม. 

4.2 ผันน้ำจากลุ ่มน้ำแม่กลองมาลุ ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63  
ดำเนินการได้ 933 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 93.30  ของเป้าหมาย 1,000 ล้าน ลบ.ม. ค่าความเค็มที่ 
สถานีสูบน้ำลำแลเพื ่อการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง 0.32 กรัม/ลิตร  ร้อยละ 64.00 
ของเป้าหมาย 0.50 กรัม/ลิตร (กรมชลประทานสามารถผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเข้าสู่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยา 
เพ่ือควบคุมระดับความเค็มของน้ำ สำหรับทำน้ำประปา โดยวัดค่าได้ 0.32 กรัม/ลิตร ดีกว่าค่าวิกฤติที่กำหนด
ไว้ที่ต้องไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร  โดยต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 36 (ค่าเป้าหมาย 100 ทำได้ที่ร้อยละ 64) 

4.3 วางแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2562/63  ดำเนินการได้ 17,053 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 
96.35  ของเป้าหมาย 17,699  ล้าน ลบ.ม.  เพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ 6,845,842 ไร่  ครบตาม
เป้าหมาย 

4.4 วันปฏิบัติการฝนหลวงที ่ประสบผลสำเร็จ  มีฝนตกในพื ้นที ่เป้าหมาย ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 88.89 หรือร้อยละ 98.77 ของเป้าหมายร้อยละ 90   

4.5 ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  ดำเนินการได้ 13,153 บ่อ ร้อยละ 32.88 
ของเป้าหมาย 40,000 บ่อ  พื ้นที ่ทางการเกษตร  ที ่ได้ร ับประโยชน์ 26,306 ไร่ ร ้อยละ 32.88  
ของเป้าหมาย 80,000 ไร่  มีเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 13,153 ราย ร้อยละ 32.88 ของเป้าหมาย 
40,000 ราย 

5) ข้อค้นพบ  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อค้นพบ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้ 
การปฏิบัติงานบางโครงการมีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ เช่น การก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มพื ้นที่ชลประทาน 
และการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งดำเนินการในโครงการที่ยังมีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ 

ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป 
 
ประเด็นที่ 2 : การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์  
กรมว ิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที ่ด ิน สำนักงานการปฏ ิร ูปที่ ด ินเพ ื ่อเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานและอาหารแห่งชาติ 
การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1 เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเกษตรกรรมยั ่งยืน และแนวทางการขับเคลื ่อน  

ที่มีการประสาน ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษา และเกษตรกร  
ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 

2.2 เพื ่อจัดทำต้นแบบการขับเคลื ่อนเกษตรกรรมยั ่งย ืนเชิงพื ้นที ่ สำหรับใช้เป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในระยะต่อไป 

2.3 เพื่อพัฒนาให้การทำการเกษตรของไทยก้าวสู่ความยั่งยืน เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ  
ได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างยั่งยืน 

2.4 เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 152 ,843 ราย พื ้นที ่เกษตรกรรมยั ่งยืนเพิ ่มขึ้น 
486,017 ไร่ 
 3) งบประมาณ 1,952.3700 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 288.4800 ล้านบาท ร้อยละ 14.78  
 4) ผลการดำเนินงาน 
  1) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา 
   (1) ส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนเกษตรกรทั้ง 
การปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง การปลูกหม่อน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่ม
แบบสหกรณ์การพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร รวม 122,212 ราย ร้อยละ 174.59 ของเป้าหมาย 70,000 ราย 
   (2) ส ่งเสร ิมการทำเกษตรผสมผสาน/เกษตรกรรมทางเล ือก ดำเน ินการได้  
8,298 ราย ร้อยละ 86.15 ของเป้าหมายรวม 9,632 ราย จำแนกเป็น การขยายผลการเรียนรู้การพัฒนา 
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถนำความรู ้ที ่ได้รับ  
ไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 99 ศูนย์ ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 
29 ศูนย์ เกษตรกรได้ร ับการอบรมทั ้งส ิ ้น 8,298 ราย ร้อยละ 102.04 ของเป้าหมาย 8,132 ราย 
ส่วนการส่งเสริมการทำเกษตรกรผสมสานในสหกรณ์ และกลุ ่มเกษตรกร 122 แห่ง รวม 1,500 ราย 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
   (3) ส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ 
 (3.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์
การเตรียมการ ปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการผลิต ปศุสัตว์อินทรีย์ การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ และนาข้าวอินทรีย์ รวม 39,308 ราย ร้อยละ 57.21 ของเป้าหมาย 68,711 ราย มีพื้นที่เข้าร่วม
โครงการ 246,118 ไร่ ร้อยละ 55.81 ของเป้าหมาย 441,017 ไร่ 
 (3.2) แผนงานบูรณาการพื ้นที ่เกษตรอินทรีย์ระดับภาค (ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงปลา  
ในนาข้าวในพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิ เทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสม และส่งเสริมระบบการรับรองแบบ  
มีส่วนร่วม และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS เป้าหมายรวม 1,900 ราย ดำเนินการแล้ว 100 ราย 
   (4) ส ่งเสร ิมการทำระบบวนเกษตรในพื ้นท ี ่ปฏ ิร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อเกษตรกรรม  
ดำเนินการแล้ว 2,750 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ร้อยละ 6.11 ของเป้าหมาย 45,000 ไร่ และมีเกษตรกร
เข้ารับการอบรมระบบวนเกษตรแบบพึ่งตนเองแล้ว 3,733 ราย ร้อยละ 82.96 ของเป้าหมาย 4,500 ราย 
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   (5) ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรอง
มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ดำเนินการแล้ว 73,697 แปลง (เป้าหมาย 33,115 แปลง) 
สินค้าปศุสัตว์/ประมง และโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื ้อเห็ด ได้ตรวจรับรองมาตรฐาน  
19,200 แห่ง (เป้าหมาย 45 ,868 แห่ง) พัฒนาหน่วยรับรอง และตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP 
15,146 ราย (เป้าหมาย 16,510 ราย) 
  2) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี  
   (1) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมี มีร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจำหน่าย 3 สาร ใช้แอพพลิเคชั่น DOA SHOP 
16,282 ราย หรือ ร้อยละ 110.24  ผู ้ร ับจ้างพ่นยาที ่ได้เข้าอบรมและผ่านการสอบ 13 ,993 ราย 
ส่วนการทดสอบความรู ้ เกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัด  
การใช้ 3 สาร จำนวน 523,309 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 
   (2) พัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืชด้านการควบคุมพืชด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ผลิตชีวภัณฑ์ 1,634 ศูนย์ ร้อยละ 92.63 
ของเป้าหมาย 1,764 ศูนย์ ส่วนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์ของชีวภัณฑ์
สู่เชิงพาณิชย์ 1 ชนิด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากสารธรรมชาติในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพ่ือลดการใช้
สารเคมีอย่างน้อย 2 ชนิด และเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชอย่างน้อย 1 ชนิด  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 5) ผลลัพธ์ 
  5.1) ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ในปี 2562 พบว่า ร้อยละ 68 สามารถนำความรู้จากการอบรมมาปฏิบัติได้
ทั ้งหมด คือการทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช การจัดการ  
แหล่งน้ำ และการทำแนวกันชน ซึ่งได้ส่งผลดีต่อคุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกร 
และร้อยละ 32 นำมาปรับใช้ได้บางส่วน โดยผลผลิตเฉลี ่ยในปี 2562 อยู ่ท ี ่  376 กิโลกรัมต่อไร่  
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนจากความต่อเนื่องในการปรับปรุงบำรุงดิน ควบคู่  
ไปกับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ) ราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไป ประมาณ 
1,500 – 2,000 บาทต่อตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และการกำหนดชนิดข้าวในการรับซื้อของโรงสี  
มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการนำ
ข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ 
เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวตัง หรือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องเพาะงอก และน้ำข้าวกล้อง
รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ปลานิลอินทรีย์ และหมูดำอินทรีย์ เป็นต้น 
  5.2) ด้านคุณภาพมาตรฐาน มีแหล่งผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP พืช แล้ว 69,115 ฟาร์ม 60,238 ราย พื้นที่ 556,113.00 ไร่ จากที่ดำเนินการตรวจสอบ 
73,694 ฟาร์ม  64,451 ราย พื้นที่ 587,269.89 ไร่ นอกจากนี้ยังมีโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม 
โรงผลิตเชื้อเห็ดที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP จำนวน 158 โรง จากเป้าหมาย 
360 โรง 
  5.3) ด้านการลดการนำเข้า 3 สาร พบว่า ในปี 2563 ไม่มีการนำเข้า 3 สาร โดยปี 2562 
ข ้อม ูล ณ 30 มิถ ุนายน 2562 มีการนำเข ้าไกลโฟเสท 25,107 ต ัน / พาราควอต 9,944 ต ัน / 



- 5 - 
 

คลอร์ไพริฟอส 1,016 ตัน รวม 36,067 ตัน ซึ ่งเป็นผลจากมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้สารเคมี  
ทางการเกษตร ได้แก่ ไกลโฟเสท พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นสารอันตรายห้ามจำหน่ายและครอบครอง 
  5.4) ด้านการผลิตชีวภัณฑ์ พบว่า เครือข่ายเกษตรกร (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ที่ได้รับ
การอบรมสามารถนำความร ู ้ ไปผล ิตช ีวภ ัณฑ ์  ( เช ื ้อจ ุล ินทร ีย ์และแมลงศ ัตร ู ธรรมชาต ิ )  ได ้ทั้ ง  
1,764 ศูนย ์(ร้อยละ 100.00) 
 6) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  6.1) ข้อค้นพบ 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบ 
ให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  
อยู่ระหว่างการปรับแผนการดำเนินงาน 

 6.2) ข้อเสนอแนะ 
 (1) หน่วยงานส่วนกลางควรจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  คลี่คลาย เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่
สามารถดำเนินการได้ตามแผน/เป้าหมายของโครงการ 
   (2) การจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู ้ต ้องปรับวิธ ีดำเนินงานให้เข ้ากับ
สถานการณ์โดยพัฒนาสื่อ/รูปแบบการเรียนรู้อื ่นทดแทนการจัดอบรม และ/หรือใช้ผู ้นำหรืออาสาสมัคร
เกษตรกรของชุมชนในการขยายผล 

 
ประเด็นที่ 3 : ใช้ระบบตลาดนำการผลิต 
 3.1 : ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม  
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร   
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ รณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว ตลาดสินค้าหม่อนไหม  
เปิดตลาดใหม่ส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ครั้ง พัฒนาตลาดเกษตรกรเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรจำนวน 77 จังหวัด ผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงตลาด จำนวน 800 ราย 
และชาวนาได้รับการเชื่อมโยงตลาด จำนวน 1,000 ราย 
 3) งบประมาณ 38.6372 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.8200 ล้านบาท ร้อยละ 20.24  
 4) ผลการดำเนินงาน  
  4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมสินค้า
สหกรณ์ ประจำปี 2563 ไตรมาส 4 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

  4.2) กรมการข้าว  
 (1) จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสี
และผู้ประกอบการ 3 ศูนย์ ร้อยละ 7.14 ของเป้าหมาย 42 ศูนย ์  
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   (2) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร 7 ศูนย์ ร้อยละ 23.33  
ของเป้าหมาย 30 ศูนย์  
   (3) ติดตามการเชื ่อมโยงตลาดของกลุ ่มเกษตรกร 10 ศูนย์ ร้อยละ 23.81  
ของเป้าหมาย 42 ศูนย ์
  4.3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
   (1 )  พ ัฒนาความร ู ้ ศ ั กยภาพของเกษตรกรและเคร ือข ่ าย  1 ,311  ราย 
ร้อยละ 110.17 ของเป้าหมาย 1,190 ราย 
   (2) ตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  
ของเกษตรกร 55 จังหวัด ร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 
   (3) ม ูลค ่าการจำหน่ายส ินค้าเกษตรที ่ซ ื ้อขายผ่านช่องทางตลาดเกษตรกร 
142 ล้านบาท ร้อยละ 56.81 ของเป้าหมาย 250 ล้านบาท 
  4.4) กรมหม่อนไหม 
  จัดตลาดมหกรรมผ้าไหมตลาดสัญจร อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ 
  4.5) กรมปศุสัตว์ 
  เปิดตลาดใหม่ส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  4.6) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
   (1) กิจกรรมการดำเนินงานผลไม้ประชารัฐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย 
ร้อยละ 4 ของเป้าหมาย 500 ราย มูลค่า มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร 2.5267 ล้านบาท  
ร้อยละ 8.42 ของเป้าหมาย 30 ล้านบาท 
   (2) กิจกรรมการดำเนินงานข้าวประชารัฐอยู่ระหว่างดำเนินการ 
 3.2 : การสร้างตลาดออนไลน์ โดยร่วมมือกับ LAZADA Thailand  
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง และกรมปศุสัตว์  
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / ร้านค้า จำหน่ายสินค้า ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ ผ่านตลาด
ออนไลน์  162 กลุ่ม จำนวน 300 รายการ 
 3) งบประมาณ - ไม่มี – 
 4) ผลการดำเนินงาน  
  4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาด
ออนไลน์ จำนวน 76 สหกรณ์ ร้อยละ 50.67 ของเป้าหมาย 150 สหกรณ์ และสินค้า 258 รายการ  
ร้อยละ 86 ของเป้าหมาย 300 รายการ มูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านช่องทางการตลาด 34,649  บาท 
ร้อยละ 2.31 ของเป้าหมาย 1,500,000 บาท 
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  4.2) กรมประมง 
  กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ 3 กลุ่ม ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย 
12 กลุ่ม   

4.3) กรมปศุสัตว์ 
  จำหน่ายส ินค้าปศุส ัตว ์ผ ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 8 ร ้านค้า 14 ชนิดส ินค้า 
มูลค่า 102,152 บาท  
 3.3: การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer)  
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมการข้าว และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 63,670 ราย ประกอบด้วย เตรียมความ
พร ้อมส ู ่การเป ็น Smart Farmer 58,040 ราย พ ัฒนาศ ักยภาพเพื ่อยกระด ับเกษตรกรส ู ่การเป็น 
Smart Farmer หม่อนไหม 765 ราย และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็น Young Smart Farmer 
4,865 ราย  
 3) งบประมาณ 151.5700 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 48.16 ล้านบาท ร้อยละ 31.77  
 4) ผลการดำเนินงาน  
  4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
   (1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 40 ราย เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 
   (2) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 2,829 ราย ร้อยละ 
98.4 ของเป้าหมาย 2,875 ราย 
   (3) สร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการเกษตรรุ ่นใหม่ อบรมหลักสูตรเพิ ่มศักยภาพ 
Young Smart Farmer 450 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (4) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 16,900 ราย ร้อยละ 95.80 
ของเป้าหมาย 17,640 ราย 
   (5) พัฒนา Smart Farmer ผู ้ประกอบการต้นแบบ 250 ราย ร้อยละ 66.67 
ของเป้าหมาย 375 ราย     
  4.2) กรมหม่อนไหม 
   (1) ประชุมชี ้แจงโครงการ Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา 1 ครั้ง 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (2) จัดทำคู่มือหม่อนไหมอาสารายใหม่ 500 เล่ม เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (3) ค ัดเล ือกต ัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 21 ราย เป ็นไป 
ตามเป้าหมาย 
   (4) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายหม่อนไหมอาสา 21 กลุ่ม เป็นไปตามเป้าหมาย 
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   (5) จัดทำ E-book แนะนำเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา 
1 ราย ร้อยละ 0.03 ของเป้าหมาย 3,000 ราย 
   (6) ติดตามนิเทศงานโครงการ 2 ครั้ง ร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง  
   (7) อำนวยการกรมหม่อนไหม 1 หน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 
  4.3) กรมปศุสัตว์ 
   (1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 1,653 ราย ร้อยละ 97.24 ของเป้าหมาย 
1,700 ราย 
   (2) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 716 ราย ร้อยละ 92.99 ของเป้าหมาย 
770 ราย 
   (3) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 1,881 ราย ร้อยละ 48.98 ของเป้าหมาย 
3,840 ราย 
   (4) สร ้างผ ู ้นำเยาวชนเกษตรกรด ้านปศุส ัตว์  666 ราย ร ้อยละ 84.30 
ของเป้าหมาย 790 ราย 
   (5) สนับสนุนว ัสดุการเกษตร 2,918 ราย ร ้อยละ 41.10  ของเป้าหมาย 
7,100 ราย 
   (6) ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 17 ราย ร้อยละ 11.04 ของเป้าหมาย  
154 ราย   

4.4) กรมประมง 
   (1) พ ัฒนาเกษตรกรส ู ่  Smart Farmer (ค ัดเล ือกเกษตรกร) 15,000 ราย 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (2) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer 14,800 ราย 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (3) อบรม/ถ ่ายทอดความร ู ้  เพ ื ่อพ ัฒนาเกษตรกรส ู ่  Young Smart farmer 
200 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
  4.5) กรมการข้าว 
   (1) อบรมหลักสูตร พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพให้เกษตรกรปราดเปรื ่อง 
ด้านข้าว (Model Smart Farmer) 1 รุ่น 77 ราย ร้อยละ 77.00 ของเป้าหมาย 100 ราย 
   (2) อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื ้องต้น" ให้แก่เกษตรกรระดับ Existing 
Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer 101 ราย 
ร้อยละ 28.86 ของเป้าหมาย 350 ราย 
   (3) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่" (Young Smart Farmer) 1 รุ่น 
44 ราย ร้อยละ 88 ของเป้าหมาย 50 ราย 
   (4) จัดทำวารสารเผยแพร่ "ใบธง" 3 ฉบับ ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 9 ฉบับ 
   (5) คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น 4 สาขา เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (6) ติดตามงานกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
1 หน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 
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  4.6) สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
   (1) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 3,255 ราย 
ร้อยละ 108.50 ของเป้าหมาย 3,000 ราย 
   (2) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 934 ราย ร้อยละ 77.83 ของเป้าหมาย 
1,200 ราย 
 3.4: เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ /สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริม
การเกษตร  
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  สถาบันเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 502 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ได ้ร ับการพ ัฒนาความร ู ้ ด ้ านการบร ิหารจ ัดการท ี ่ เหมาะสมก ับศ ักยภาพของว ิสาหก ิจช ุ มชน  
จำนวน 17,640 ราย  

3) งบประมาณ 62.3700 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 24.9100 ล้านบาท ร้อยละ 39.93  
 4) ผลการดำเนินงาน  
  4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพ  
สู ่มาตรฐาน GAP จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที ่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP 
  4.2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
   (1) วางรูปแบบบัญชี 442 แห่ง ร้อยละ 99.55 ของเป้าหมาย 444 แห่ง 
   (2) วางระบบการควบคุมภายใน  442 แห่ง ร ้อยละ 99.55 ของเป้าหมาย 
444 แห่ง 
   (3) สอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี 428 แห่ง ร้อยละ 96.40 ของเป้าหมาย 
444 แห่ง  
  4.3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
   (1) จ ัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมว ิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 77 ครั้ง  
เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (2) ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
65 ครั้ง ร้อยละ 84.42 ของเป้าหมาย 77 ครั้ง 
   (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริม
การเกษตร 1 ครั้งเป็นไปตามเป้าหมาย 
   (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนระดับเขต  
5 ครั้ง ร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง 
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   (5) สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี 1 ครั้ง เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 
   (6) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ช ุมชนประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการว ิสาหกิจช ุมชน 16,864 ราย ร ้อยละ95.6  
ของเป้าหมาย 17,640 ราย 
   (7) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
(ต้นแบบ) 60 จังหวัด ร้อยละ 77.92 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 
 3.5: การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร  
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 4  หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม 
กรมการข้าว และกรมปศุสัตว์  
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และแนะนำเรื่องการแปรรูป จำนวน 224 แห่ง เกษตรกร
ได ้ร ับการส ่งเสร ิมในการพัฒนาการแปรร ูป จำนวน 2,153 ราย และผลิตภ ัณฑ์ท ี ่ ได ้ร ับการพัฒนา 
จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ 
 3) งบประมาณ 103.03 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 18.01 ลบ. ร้อยละ 17.48  
 4) ผลการดำเนินงาน  
  4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป 
และพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที ่ปรึกษา ( TOR) 
เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง  
  4.2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
   การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  4.3) กรมหม่อนไหม 
   ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 129,910 เมตร ร้อยละ 64.96 ของเป้าหมาย 
200,000 เมตร มูลค่าส ินค้าผ ้าไหมไทยตรานกยูง พระราชทาน 104 ล้านบาท ร้อยละ 49.50 
ของเป้าหมาย 210 ล้านบาท    
  4.4) กรมการข้าว 
   (1) จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ 4 ราย เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์  
   (2) ติดตามเก็บข้อมูลให้คำแนะนำและค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4 ครั้ง ร้อยละ 28.57 
ของเป้าหมาย 14 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
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  4.5) กรมปศุสัตว์ 
   (1)  อบรมด ้านเทคโนโลย ีการแปรร ูปผล ิตภ ัณฑ ์ปศ ุส ัตว ์ ให ้ก ับเกษตรกร 
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ 80 ราย ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 100 ราย ด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม 80 ราย ร้อยละ 57.14  ของเป้าหมาย 140 ราย 
   (2) สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุส ัตว ์ด ้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เน ื ้อส ัตว์  
460 ราย ร้อยละ 57.50 ของเป้าหมาย 800 ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 250 ราย ร้อยละ 54.35 
ของเป้าหมาย 460 ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ 70 ราย ร้อยละ 63.64 ของเป้าหมาย 110 ราย 
และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์อ่ืน ๆ 40 ราย ร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 60 ราย 
 3.6: แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร  
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมการข้าว 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม -  หน่วยงาน 
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  บริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวสมดุลกับความต้องการ จำนวน 70 ล้านไร่/ปี  
 3) งบประมาณ 5.8100 ล้านบาท 
 4) ผลการดำเนินงาน  
  4.1) กรมการข้าว 
   การผลิตและการบริหารจัดการข้าวสมดุลกับความต้องการ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
กำหนดเป้าหมายแผนการผลิตข้าว ปี 63/64 จากคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ
 5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งได้ปรับแผนการปฏิบัติงานเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยจะเริ่มดำเนินการ 

 
ประเด็นที่ ๔ : การลดต้นทุนการผลิต 
 

 ๔.๑ : การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
 ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว 
กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์  
 ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

(1) ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ด ี
(2) สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตด้วยการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตพืช 
(3) การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพ่ิมผลผลิต 

(3.1) จำนวนพืชพันธุ ์ดีที ่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ 2,567,765 ตัน  
(กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว) 

(3.2) จำนวนสัตว์พันธุ ์ดีที ่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้  1,046,900 ตัว 
(กรมปศุสัตว์) 
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(4) ส่งเสริมการใช้ปุ ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม 
ให้ใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  15,000 ราย ภายใต้โครงการตรวจวิเคราะห์ดินเพื ่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ย 
ผสมเอง (กรมพัฒนาที่ดิน) 

(5) ส่งเสริมให้ความรู ้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของตนเอง  จำนวนพื้นที่
เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัจจัยการผลิต 250,000 ไร่  ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิต 
และการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ (กรมพัฒนาที่ดิน) 
 ๓) งบประมาณ 882.9955 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 255.2616 ล้านบาท ร้อยละ 28.91
ประกอบด้วย 

(1) การใช้พันธ ุ ์ด ีเพื ่อเพิ ่มผลผลิต งบประมาณ  654.5955 ล ้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
206.4300 ล้านบาท ร้อยละ 31.54 ทั้งนีไ้ม่รวมผลการเบิกจ่ายของกรมการข้าว 

(2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน งบประมาณ 6.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว 0.0530 ล้านบาท ร้อยละ 0.88 

(3) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของตนเอง  งบประมาณ  
222.4000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  48.7786 ล้านบาท ร้อยละ 21.93 

๔) ผลการดำเนินงาน 
4.1) การใช ้พ ันธ ุ ์ด ี เพ ื ่อเพิ ่มผลผลิต ได ้แก่ ส ่งเสร ิมพืชพันธ ุ ์ด ีให้ ก ับเกษตรกรแล้ว 

48,850 ตัน ร้อยละ 1.90 และส่งเสริมสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรแล้ว 952,054 ตัว ร้อยละ 90.94 
4.2) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของตนเอง  โดยส่งเสริม 

การใช้ปัจจัยการผลิตแล้ว 49,970 ไร่ ร้อยละ 19.99 
 

 ๔.2 : ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
  หน่วยงานสนับสนุน : - 
 ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  (1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกลุ ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื ่อมโยงไปถึงผู ้ประกอบการภาคเอกชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

(2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ๓) งบประมาณ 9.9698 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.5945 ล้านบาท ร้อยละ 26.02  
 ๔) ผลการดำเนินงาน 
  4.1) จัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร จำนวน 1 เรื ่อง
จำนวน 5,000 เล่ม ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
  4.2) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร  
จำนวน 1 รุ ่น มีผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรม 55 ราย จากศูนย์ปฏิบัต ิการส ังก ัดกรมส่งเสร ิมการเกษตร  
ณ ศูนย์ขยายพันธุ ์พืชที ่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที ่ 10 -13 ธันวาคม 2562 ดำเนินการแล้ว 
เสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
  4.3) พัฒนาเกษตรกรให้ เป ็นช ่างเกษตรท้องถิ ่น ระดับที ่  1 จำนวน 2,900 ราย  
ร้อยละ 96.66 ของเป้าหมาย 3,000 ราย ดำเนินการในพ้ืนที่ 42 จังหวัด โดยให้มีความรู้และทักษะในการใช้
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และบำรุงรักษาเครื ่องยนต์เกษตรขนาดเล็กเบื ้องต้น เพื ่อขยายผลไปสู ่การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น  
ระดบัที่ 2 และระดับที่ 3 
  4.4) บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
   (1) แปลงสาธิตการใช้เครื ่องจักรกลการเกษตรเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต 
200 ไร่ ดำเนินการแล้ว  160 ไร ่ ร ้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย โดยการไถระเบิดดินดานในพืชไร่  
ไถกลบตอซังฟางข้าว 
   (2) ถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
400 ราย ดำเนินการแล้ว 200 ราย ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย  
  4.5) สาธิตและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรโดยช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
 5) ผลลัพธ์ที่เกิด 
  1) มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 
สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้  
ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง  
  2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมย่อยต่าง ๆ สามารถวางแผนการดำเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3) เกษตรกรแปลงใหญ่มีแหล่งเรียนรู ้ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพ  
การผลิต ส่งผลให้เกษตรกรปรับวิธีการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 14 
 6) ปัญหา – อุปสรรคในการดำเนินการ 
  1) การประสานงานโดยรวมของโครงการฯ ค่อนข้างน้อยในทุกกิจกรรม 
  2) ขาดการติดตาม ประเมินสถานการณ์ ต้องปรับแผนการติดตามให้ใกล้ชิดกับหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน 
  3) การดำเน ินการไม ่ได ้ตามแผนท ี ่วางไว ้  ส ืบเน ื ่องจากเก ิดป ัญหาทางธรรมชาติ  
อาทิเช่นภัยแล้ง การเกิดการระบาดของโรค โควิด- 19 ตลอดจนการเกิดปัญหาฝุ่นควัน ต้องดำเนินการ 
ในส่วนงานที่มีปัญหาเร่งด่วนก่อน 
  4) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการดำเนินการกิจกรรมในโครงการ ต้องรอการจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. เพื่อมาดำเนินการซึ่งมีการอนุมัติไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมบางอย่าง ต้องปรับ
แผนการดำเนินการออกไป 
 7) ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเวียนให้หน่วยงานทราบเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการกำหนดงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ควรกำหนดให้ 
มีการถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ เพราะบางพ้ืนที่ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไม่เท่ากัน  
  2) ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสู่ยุคเกษตร 
4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะ ในงบประมาณปีต่อ ๆ ไปให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
  3) ต ้องม ีการปร ับแผนการดำเน ินการตามสถานการณ์ ประกาศ พ.ร.ก. ฉ ุกเฉิน 
เพื่อรอช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
 

 ๔.3 : พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนโลจิสติกส์การเกษตร 
 ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
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  หน่วยงานเจ้าภาพ : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  หน่วยงานสน ับสน ุน : รวม 3 หน่วยงาน ได ้แก ่  กรมประมง กรมว ิชาการเกษตร 
และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  เพื ่อบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
 ๓) งบประมาณ (5 โครงการ) 26.5573 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 65,469 บาท ร้อยละ 0.25  
 ๔) ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 โครงการจำแนกเป็นกลุ่มโครงการ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  4.1) กลุ่มโครงการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโลจิสติกส์การเกษตร หน่วยงาน กษ. ที่ดำเนินการ  
คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 0.8276 ล้านบาท ได้แก่ 
   (1) โครงการการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร  มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา 
และจัดทำต้นทุนสินค้าเกษตร สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล  
   (2) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร  
ในช่วงระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับนำไปใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการขับเคลื ่อนการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร 
ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพและเกิดผลสัมฤทธ ิ ์ท ี ่ เป ็นร ูปธรรม ผลการดำเน ินงานได้ยกร ่างแผนปฏิบ ัต ิการ  
ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ฯ ในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) และได้นำเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  4.2) กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single 
Window : NSW) หน่วยงาน กษ. ที่ดำเนินการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตรและ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 25.7298 ล้านบาท ได้แก ่
   (1) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงของกรมประมงในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการโดยกรมประมง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดร่างขอบเขต  
ของงาน (Term of Reference: TOR) 
   (2) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบร ับรองอิเล ็กทรอนิกส์ส ุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW มีวัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัย  
แ ล ะส ุ ข อน า ม ั ย พ ื ช  ( e-Sanitary and Phytosanitary Certificate) ผ ่ า น ร ะบ บ  NSW แ บ บ  B2 G 
แบบไร้กระดาษ และเชื ่อมโยง ณ จุดเดียวให้กับผู ้ประกอบการ ตัวแทนผู้ประกอบก าร นำเข้า ส่งออก 
นำผ่านโลจิสติกส์ด้านพืช ดำเนินการโดย กรมวิชาการเกษตร ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน 
(Term of Reference: TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   (3) โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการนำเข้าส่งออก 
ผ่านระบบ NSW มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองแบบ Single Form สำหรับเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานผู้ออกใบรับรองในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
ไปยังผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 
ดำเนินการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน อยู ่ระหว่าง  
ลงนามในสัญญาจ้าง ภายในเดือนเมษายน 2563 
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 ๔.๔ : ส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ 
 ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมว ิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุส ัตว์  
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย 
 ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกลุ ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื ่อมโยงไปถึงผู ้ประกอบการภาคเอกชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ๓) งบประมาณ ๑,๒๘๕.๕๒๕ ล้านบาท การเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะในส่วนของกรมส่งเสริม
การเกษตร เบ ิกจ่ ายแล ้ว  จำนวน ๑74.699 ล ้ านบาท ร ้อยละ 37.10 ของงบท ี ่ ได ้ ร ับจ ัดสรร 
จำนวน ๔๗๐.๘๐๔ ล้านบาท 
 ๔) ผลการดำเนินงาน 
  ๑) พื ้นที ่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู ่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน  
๖,๗๓๕ แปลง เกษตรกร ๓๗๒,๖๓๘ ราย พ้ืนที่ ๖,๐๘๒,๑๑๕ ไร่ 
  ๒) การลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้  
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลทดแทน
แรงงาน เป็นต้น ทำให้เกษตรกรสามารลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๗.๓๖ 
  ๓) การเพิ ่มผลผลิต โดยการส ่งเสร ิมให ้ เกษตรกรเพิ ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น  
การปรับปรุงโครงสร้างดิน การปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสม ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การใช้เครื่องเทคโนโลยี  
การให้น้ำที่เหมาะสม เป็นต้น ทำให้เกษตรกรสามารเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ ๑๑.๔๐ 
  ๔) การพัฒนาคุณภาพ เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร  
รวมทั้งหมด ๓,๐๘๗ แปลง ได้แก่ (๑) GAP จำนวน ๒,๔๗๑ แปลง (๒) เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๓๙๑ แปลง (๓) 
RSPO (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน ๔๐ แปลง (๔) อื่น ๆ (PGS กลุ่มรับรองตนเอง) จำนวน ๑๘๕ แปลง 
  ๕) มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าแปลงใหญ่มีมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุน 
การผลิตและการเพิ่มผลผลิตสะสมในปี ๒๕๖๒ รวม ๓๖,๑๘๐.๒๕ ล้านบาท 
 5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  5.๑) ข้อค้นพบ 
   (๑) นโยบายแปลงใหญ่เป็นโครงการที่ส่งเสริมตรงตามความต้องการของเกษตรกร 
   (๒) หลักเกณฑ์ขนาดพื้นที ่ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในบางกลุ ่มสินค้า  
ยังขาดความเหมาะสม เช่น ในกลุ ่มสินค้าข้าว เงื ่อนไข 300 ไร่ และ 30 ราย ส่งผลให้มีกลุ ่มเกษตรกร  
แปลงใหญ่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก ซึ ่งจากขนาดพื้นที ่ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ตามเงื่อนไขดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ขาดอำนาจต่อรองการขายผลผลิต เนื่องจากผลผลิต  
ที่ผลิตได้มีปริมาณน้อยกว่าที่ภาคเอกชนต้องการ  
   (๓) การรวมกลุ ่มของเกษตรกรมีบางแปลงอยู ่คนละตำบล และมีพื ้นที ่ไม่ติดกัน  
ส่งผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตไม่ทั่วถึง 
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   (๔) ผู ้จัดการแปลง (เกษตรอำเภอ) ต้องรับผิดชอบแปลงใหญ่ทั ้งหมดในอำเภอ 
ส่งผลให้การเสริมองค์ความรู้ และการดูแลแปลงไม่เต็มประสิทธิภาพ 
  5.๒) ข้อเสนอแนะ 
   (๑) คณะทำงานโครงการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์เงื ่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ  
ในส่วนของจำนวนพื้นที ่และจำนวนเกษตรกรในแต่ละกลุ่มสินค้า ให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม
และเกิดอำนาจต่อรองการขายผลผลิต 
   (๒) ผู้จัดการแปลงใหญ่ควรโอนย้ายภารกิจให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เพ่ือลดปริมาณ
แปลงใหญ่ที่เกษตรอำเภอต้องดูแล 
 ๔.5 :  จ ั ดต ั ้ งศ ูนย ์ เทค โนโลยี เกษตรและนว ัตกรรม (Agri-technology and Innovation 
Center : AIC) 
 ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อยู ่ระหว่างปรับแก้ไข 
ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตร  
และนวัตกรรม AIC พ.ศ. 2563 
 
ประเด็นที่ 5 : การบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน: 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมประมง 
  หน่วยงานสนับสนุน : กรมประมง 
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งประมง ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ให้คงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย  
และไร้การควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรองเพื่อผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง
พ้ืนบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ  
 3) งบประมาณ 1,291.47 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 490.580 ล้านบาท ร้อยละ 37.99  
 4) ผลการดำเนินงาน  
  เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 8,697 ราย  
ร้อยละ 49.11 ของเป้าหมาย โดยดำเนินการในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
   1) ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย เป้าหมาย 
250,000 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 146,964 ครั้ง ร้อยละ 58.79 
   2) กองท ุนประมงแห ่งชาต ิได ้ร ับการจ ัดต ั ้ ง เป ้าหมาย 1 กองท ุน ยกร ่าง
พระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการรั บฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3) เกษตรกรได้ร ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
เป้าหมาย 17,710 ราย ผลการดำเนินงาน 8,697 ราย ร้อยละ 49.11 
   4) จำนวนหนังสือร ับรองเพื ่อประกอบการยื ่นขอจดทะเบียนเร ือไทยสำหรับ
เร ือประมงพื ้นบ ้าน เป ้าหมาย 1 ,000 ฉบับ หร ือ 1,000 ลำ  ผลการดำเน ินงาน 12,848 ฉบับ 
หรือ 12,848 ลำ ร้อยละ 1,284.80 
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   5) ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เป้าหมาย 550 ล้านตัว ผลการดำเนินงาน 230 ล้านตัว  
รอ้ยละ 41.81 
 5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  5.1) ข้อค้นพบ 
   ชาวประมงมีการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ถูกต้องเพ่ือให้สอดคล้อง
กับ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 
   (2) ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในบางพ้ืนที่         
  5.2) ข้อเสนอแนะ     - 
 
ประเด็นที่ 6 :  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน :  
  หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร  และการยางแห่งประเทศไทย 
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  1) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้หลุดพ้นจากความเป็นหนี้ และช่วยแก้ไขปัญหา  
ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2) เพื ่อให ้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในสภาวะที ่ไม ่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของโรคสัตว์
ภาวะน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง 
  3) การรับเรื ่องร้องเรียนที ่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
900 ราย  ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 1,125 ราย 
  4) การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 88,838 ราย 
  5) การปฏิบัติการฝนหลวงที ่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื ้นที ่เป้าหมาย ร้อยละ 90  
พ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ 75  
  6) การจัดสรรที่ดินทำกิน เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
62,000 ราย  ได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) 349 ราย  
ได้รับการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) 505 ราย   
  7) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างรายได้ (โค/กระบือ/แพะ) 
เกษตรกรได้ร ับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้ตามโครงการส ่งเสริมการเลี ้ยงสัตว ์และกิจกรรม  
ที่เก่ียวเนื่อง 250,000 ราย 
  8) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  ออกมาตรการควบคุม/เฝ ้าระวัง 
เพื ่อป้องกันการระบาดภายใน 7 วัน หลังได้ร ับรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว 
พื้นที่ 800,000 ไร่  เฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา  9 จังหวัด พื้นที่ 800,000 ไร่ เฝ้าระวัง 
และป้องกันกำจัดโรคในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  50 จังหวัด  พื้นที่ 1,400,000 ไร่  เฝ้าระวังและป้องกัน
กำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง  17 จังหวัด  พ้ืนที่ 80,000 ไร่  
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  9) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว ์ ส ัตว ์ได้ร ับบริการเสริมสร้างภูม ิค ุ ้มกันโรคสัตว์ 
(Rabies,FMD, วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 26,621,900 ตัว เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกร 36,649 ราย   
  10) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืช
หลากหลายทดแทนนาปรัง 7,260 ราย ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 1,850 ราย 
สนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์เพื่อการเยียวยาเมื่อประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  12,296 ราย  ส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาผ่านระบบสหกรณ์ปีการผลิต 2562/63 ให้แก่เกษตรกร  10,936 ราย      
 3) งบประมาณ 7,235.0808 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,734.8398 ล้านบาท ร้อยละ 23.98  
  1) กรมชลประทาน งบประมาณ 6,360.8638 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,247.3400 
ล้านบาท ร้อยละ 19.61  
  2) สำนักงานการปฏิร ูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรม งบประมาณ 240.8841 ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว 98.8332 ล้านบาท ร้อยละ 41.03  
  3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 1.1106 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0854 ล้านบาท 
ร้อยละ 7.69  
  4) กรมปศุสัตว์ งบประมาณ 586.8269 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 381.2921 ล้านบาท  
ร้อยละ 64.98  
  5) กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 45.3954 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.2891 
ล้านบาท ร้อยละ 16.06  
 4) ผลการดำเนินงาน  
  1) การรับเรื ่องร้องเรียนที ่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
เกษตรกรร้องเรียนผ่าน 9 ช่องทาง 603 ราย ร้อยละ 67.00 ของเป้าหมาย 900 ราย  ได้รับการช่วยเหลือ
จากกองท ุนหม ุน เว ี ยน เพ ื ่ อการก ู ้ ย ื มแก ่ เ กษตรกรและผ ู ้ ย ากจน 505  ราย ร ้ อยละ 44.89 
ของเป้าหมาย 1,125 ราย 
  2) การจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง  เกษตรกรได้รับการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง 
32,920 ราย ร้อยละ 40.37 ของเป้าหมาย 81,538 ราย เกษตรกรได้รับการจ้างงานเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 834 ราย 
ร้อยละ 11.42 ของเป้าหมาย 7,300 ราย 
  3) การปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 88.89 
หรือร้อยละ 98.77 ของเป้าหมายร้อยละ 90  พื ้นที ่การเกษตรที ่ประสบภัยแล้งได้ร ับการช่วยเหลือ  
ตามแผนปฏิบัต ิราชการฝนหลวง ร ้อยละ 65.75   หรือร ้อยละ 87.67 ของเป้าหมายร้อยละ 75 
และพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติได้รับการแก้ไข ร้อยละ 61.09 หรือร้อยละ 122.18 ของเป้าหมาย ร้อยละ 50 
  4) การจัดสรรที่ดินทำกิน เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน   
13,120 ราย ร้อยละ 21.16 ของเป้าหมาย 62,000 ราย ได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) 65 ราย ร้อยละ 18.62 ของเป้าหมาย 349 ราย  ได้รับการออกหนังสือ
แสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) 73 ราย ร้อยละ 14.46 ของเป้าหมาย 505 ราย   
  5) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างรายได้ (โค/กระบือ/แพะ) 
เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
58,933 ราย ร้อยละ 23.57 ของเป้าหมาย 250,000 ราย และเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ  
58,993 ราย ร้อยละ 23.60 ของเป้าหมาย 25,000 ราย  
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  6) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  ออกมาตรการควบคุม/เฝ ้าระวัง 
เพื่อป้องกันการระบาดภายใน 7 วัน หลังได้รับรายงานสถานการณ์ 2 เรื่อง (ป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดและหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ)  การเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำรวจและติดตามสถานการณ์ของศัตรูข้าวในแปลงนาในพื้นที่ 5 จังหวัด  เฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วง
ยางพารา  10 จังหวัด ร้อยละ 111.11 ของเป้าหมาย 9 จังหวัด  พื้นที่ 800,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  
เฝ ้าระว ังและป้องกันกำจ ัดโรคในพื ้นที ่ปล ูกข ้าวโพดเล ี ้ยงส ัตว ์  50 จ ังหว ัด  ครบตามเป้าหมาย  
พื้นที่ 2,293,328.43 ไร่ ร้อยละ 163.81  ของเป้าหมาย 1,400,000 ไร่  เฝ้าระวังและป้องกันกำจัด 
โรคใบด่างมันสำปะหลัง  17 จังหวัด และพ้ืนที่ 80,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
  7) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว ์ ส ัตว ์ได้ร ับบริการเสริมสร้างภูม ิค ุ ้มกันโรคสัตว์ 
(Rabies,FMD, ว ัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว ์ป ีก 13,461,426 ตัว ร ้อยละ 50.57 ของเป้าหมาย 
26,621,900 ตัว เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกร 73,298 ราย  
ร้อยละ 200 ของเป้าหมาย 36,649 ราย 
  8) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืช
หลากหลายทดแทนนาปรัง 7,260 ราย พ้ืนที่ 7,260 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 1,844 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของเป้าหมาย 1,850 ราย พื้นที่ 18,440  ไร่ 
ร้อยละ 99.68 ของเป้าหมาย 18,500 ไร่ และส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา 
ผ่านระบบสหกรณ์ปีการผลิต 2562/63 จำนวน 88 สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย  เกษตรกร  7,762 ราย  
ร้อยละ 70.98 ของเป้าหมาย 10,936 ราย  พื้นที่ 75,977.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.93 ของเป้าหมาย 
97,495.50 ไร่ 
 5) ข้อค้นพบ  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  5.1) ข้อค้นพบ 
  สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางโครงการมีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ เช่น การจ้างแรงงานชลประทาน  
ในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน และออกหนังสือการทำประโยชน์ 
(กสน.5)  รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างรายได้ 
  5.2) ข้อเสนอแนะ 
  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งดำเนินการในโครงการที่ยังมีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ   
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป 
 
ประเด็น 7 : จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
 7.1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) 
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน  
  หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 2) วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
  จัดตั้งศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร (Nation Agriculture Big Data Center : NABC) 
 3) งบประมาณ -ไม่มี- 
 7.2 : โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หนว่ยงานเจ้าภาพ : กรมประมง 
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 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและนำไปใช้ประโยชน์หลายมิติ เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดมาตรการและนโยบาย
ภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 3) งบประมาณ 12.6751 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.4500 ล้านบาท ร้อยละ 11.44 
 7.3 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน  
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมปศุสัตว์ 
 2) วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
  เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศให้สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนกำหนดมาตรการช ่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาคร ัฐตามนโยบายรัฐบาล  
รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ 
 3) งบประมาณ 18.4648 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.8000 ล้านบาท ร้อยละ 42.24 
 7.4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  หน่วยงานสนับสนุน : กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 2) วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
  2.1) เพื ่อบริหารจัดการพื ้นที ่ท ี ่ เหมาะสมเล็กน ้อยและพื ้นที ่ ไม ่เหมาะสม  ให้ได ้รับ 
การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สังคม และเศรษฐกิจ 
  2.2) เพื ่อส ่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี ่ยนการผลิตทางการเกษตร  
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเล็กน้อยและพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
  2.3) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 3) งบประมาณ 447.4647 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 56.3063 ล้านบาท ร้อยละ 12.58 
 4) ผลการดำเนินงาน 
  4.1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) 
   (1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง 10 หน่วยงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
   (2) Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชสำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
และแรงงานเกษตร 5 สินค้า จาก 13 สินค้า ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 38.46 
   (3) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : 
NABC) จัดสัมมนาการจัดทำข้อมูล ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง ร้อยละ 20 
   (4)  จ ัดทำบ ัญช ีข ้อม ูล (Data Catalog) 100 ช ุด บร ิการบ ัญช ีข ้อม ูลให ้กับ 
ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (5) รายงานข้อมูลในประเด็นข้อสั่งการเสนอผู้บริหาร เป้าหมาย 5 ครั้ง (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) 
 
 



- 21 - 
 

 4.2) โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
  1) จำนวนฟาร ์มเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำและโรงฟักท ี ่ ได ้ร ับการสำรวจ/ปร ับปร ุง และ  
ขึ้นทะเบียน ดำเนินการแล้ว 301,938 ฟาร์ม จาก 520,000 ฟาร์ม ร้อยละ 58.07 
  2) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื ่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  3) สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
 4.3) โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
  1) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยง
ปศุสัตว์ เป้าหมาย 3,000,000 ราย ดำเนินการแล้ว 3,075,437 ราย ร้อยละ 102.51 
  2) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที ่ได้ร ับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื ่อมโยงข้อมูล  
กับหน่วยงานอื่นได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  3) สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
 4.4) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 
  4.4.1) กรมพัฒนาที่ดิน  
   งบประมาณ 252.2210 ล ้านบาท เบ ิกจ ่ายแล ้ว 20.44 00 ล ้านบาท 
ร้อยละ 8.10 
   (1) พัฒนาที ่ด ินเพื ่อสนับสนุนการปรับเปลี่ ยนการผลิตในพื ้นที ่ไม ่เหมาะสม 
ตาม Agri-Map เป้าหมาย 100,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว 19,525 ไร่ ร้อยละ 19.53 
   (2) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 
หรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (3) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปี 
ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืช ได้แก่ ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ไพร ขมิ้นชัน  ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแสดงผล  
ชั ้นความเหมาะสมของดินสำหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบน  Agri-Map และจัดเตรียมข้อมูลการใช้ที ่ดิน 
ปี 2561-2562 เพื่อ upload บนระบบ portal ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 70 
  4.4.2) กรมปศุสัตว์   
   งบประมาณ 113.1148 ล ้านบาท เบ ิกจ ่ายแล ้ว 19.82 00 ล ้านบาท 
ร้อยละ 17.52 
   (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้บริการ  
ด้านปรับปรุงพันธุ ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที ่จำเป็น  เป้าหมาย 
20,000 ตัว ดำเนินการแล้ว 14,315 ตัว ร้อยละ 71.58 
   (2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้บริการ 
ด้านปรับปรุงพันธุ ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที ่จำเป็น เป้าหมาย  
10,000 ฟาร์ม ดำเนินการแล้ว 6,417 ฟาร์ม ร้อยละ 64.17 
   (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 
สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 
เป้าหมาย 83,155 ไร่ ดำเนินการแล้ว 50,768 ไร่ ร้อยละ 61.05 
   (4) พื ้นที ่ไม ่เหมาะสมที ่ เข ้าร ่วมโครงการ ร ้อยละ 85 ยังคงทำการปศุส ัตว์  
อย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย 70,682 ไร่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
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  4.4.3) กรมวิชาการเกษตร 
   งบประมาณ 7.5000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.0303 ล้านบาท ร้อยละ 27.07 
   (1) อบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี ่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่ เป้าหมาย 756 ราย ดำเนินการแล้ว 120 ราย ร้อยละ 15.87 
   (2) จัดทำแปลงต้นแบบเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในการปรับเปลี ่ยน  เป้าหมาย 
502 ไร่ ดำเนินการแล้ว 167 ไร่ ร้อยละ 33.27 อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
   (3) ติดตามและประเมินผล เป้าหมาย 17 แห่ง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (4) แปลงพื้นที่ต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ 
ดำเนินการแล้ว 167 ไร่ ร้อยละ 33.40  
   (5) เกษตรกรเป้าหมายที ่ผ ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ เป้าหมาย 
530 ราย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  4.4.4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
   งบประมาณ 5.1837 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.43 ล้านบาท ร้อยละ 27.64 
   (1) ซักซ้อม/อบรมครูบัญช ี เป้าหมาย 100 ราย ดำเนินการแล้ว 89 ราย  
ร้อยละ 89.00 
   (2) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี ่ยนการผลิต 
(พ้ืนที่ N) เป้าหมาย 3,000 ราย ดำเนินการแล้ว 2,526 ราย ร้อยละ 84.20 
   (3) กำก ับแนะนำการจ ัดทำบ ัญช ี  โดยคร ูบ ัญช ี  เป ้าหมาย 2,100 ราย  
ดำเนินการแล้ว 338 ราย ร้อยละ 16.10 
   (4) ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี เป้าหมาย 2,100 ราย (อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ) 
   (5) ติดตามประเมินผล เป้าหมาย 225 ราย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (6) เกษตรกรเป้าหมายที ่ผ ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ เป้าหมาย  
450 ราย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  4.4.5) กรมส่งเสริมการเกษตร  
   งบประมาณ 44.1960 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.7484 ล้านบาท ร้อยละ 10.74 
   (1) อบรมให้ความร ู ้  และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เป ้าหมาย 
2,000 ราย ดำเนินการแล้ว 1,169 ราย ร้อยละ 58.45 อยู ่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร  
และจัดเตรียมการถ่ายทอดความรู้และสำรวจกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน 
   (2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที ่จำเป็นในการปรับเปลี ่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่  
ที่เหมาะสม เป้าหมาย 6,000 ไร่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (3) ขับเคลื ่อนการใช้แผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงร ุก (Agri-Map) 
เป้าหมาย 995 ราย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (4) ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที ่ เป้าหมาย 4 จุด (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) 
   (5) พ้ืนที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพของพ้ืนที่ เป้าหมาย 
6,000 ไร่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (6) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 
หรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
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  4.4.6) กรมหม่อนไหม  
งบประมาณ 4.1470 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3712 ล้านบาท ร้อยละ 8.95 

   (1) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือการผลิตหม่อนไหมในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม
ตาม Agri-Map เป้าหมาย 500 ไร่ เกษตรกร เป้าหมาย 210 ราย ดำเนินการแล้ว 163 ราย ร้อยละ 77.62 
   (2) เกษตรกรที่ได้รับการอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพื ้นที่จากพืชที ่ไม่ เหมาะสม 
เป็นแปลงหม่อน เป้าหมาย 210 ราย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (3) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการผลิตลดลง  
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  4.4.7) กรมประมง  
   งบประมาณ 14.1220 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.8852 ล้านบาท ร้อยละ 27.55 
   (1) สำรวจคัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 
5,000 ไร่ เกษตรกร 5,000 ราย ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100.00 อยู่ระหว่างการเตรียมการประเมิน  
ความเหมาะสม 
   (2) ให ้คำแนะนำ ถ ่ายทอดความร ู ้ ให ้ก ับเกษตรกร เป ้าหมาย 5,000 ราย 
ดำเนินการแล้ว 3,935 ราย ร้อยละ 78.70 
   (3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย 5,000 ราย 
ดำเนินการแล้ว 415 ราย ร้อยละ 8.30 
   (4) ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายใหม่ เป้าหมาย 5,000 ราย 
ดำเนินการแล้ว 264 ราย ร้อยละ 5.28 
   (5) ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายเก่า ปี 2562 เป้าหมาย 
5,000 ราย ดำเนินการแล้ว 2,679 ราย ร้อยละ 53.58 
   (6) พ ื ้นท ี ่ท ี ่ ไม ่ เหมาะสมในการปล ูกพ ืชม ีการปร ับเปล ี ่ยนไปส ู ่ ก ิจกรรม  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย 5,000 ไร่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
   (7) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
เป้าหมาย 4,520 ราย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  4.4.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
   งบประมาณ 6.9803 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.5784 ล้านบาท ร้อยละ 51.27 
   (1) จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญเหมาะสมกับศักยภาพ 
ของพ้ืนที่ ดำเนินการแล้วร้อยละ 58 
   (2) ต ิดตามประเม ินผลโครงการ ดำเน ินการแล ้วร ้อยละ 55 อย ู ่ระหว ่าง 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 5) ข้อค้นพบ  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมดำเนินการได้ล่าช้า   
 
ประเด็นที่ 8 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
  หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 



- 24 - 
 

  หน่วยงานสนับสนุน : รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที ่ด ิน สำนักงานการปฏิร ูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด  
แก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 
 3) งบประมาณ 347.2140 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 122.5320 ล้านบาท ร้อยละ 35.29  
 4) ผลการดำเนินงาน 
  4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
   (1) เกษตรกรได ้ร ับการถ ่ายทอดความร ู ้จาก ศพก. จำนวน 23 ,628 ราย 
ร้อยละ 89.30 ของเป้าหมาย 26,460 ราย 
   (2) ศ ูนย ์หล ักจำนวน 882 ศูนย ์ และศูนย ์เคร ือข ่ายจำนวน 2 ,646 ศูนย์ 
ได้รับการพัฒนาครบตามเป้าหมาย ตามลำดับ 
  4.2) กรมประมง 
   พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง จำนวน 603 ศูนย์ ร้อยละ 68.37  
ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 
  4.3) กรมปศุสัตว์ 
   (1) พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ จำนวน 7,574 ราย ร้อยละ 85.87  
ของเป้าหมาย 8,820 ราย 
   (2) พัฒนาศักยภาพศูนย์หลัก จำนวน 622 ศูนย์ ร้อยละ 70.52 ของเป้าหมาย 
882 ศูนย์ 
   (3) พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย จำนวน 371 ศูนย์ ร้อยละ 42.06 ของเป้าหมาย 
882 ศูนย์ 
  4.4) กรมวิชาการเกษตร 
   เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตพืชที ่ถูกต้อง
เหมาะสม จำนวน 2,989 ราย ร้อยละ 49.82 ของเป้าหมาย 6,000 ราย 
  4.5) กรมหม่อนไหม 
   อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรมและอนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
  4.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
   อย ู ่ ระหว ่างการจ ัดสรรงบประมาณเสนอกรมฯ พ ิจารณาอน ุม ัต ิแผนงาน 
และงบประมาณ 
  4.7) สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
   สร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 140 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 
  4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำฐานเรียนรู้ จำนวน 811 ราย  
ร้อยละ 91.95 ของเป้าหมาย 882 ราย 
  4.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   (1) พัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 563 ราย ร้อยละ 63.83 ของเป้าหมาย 882 ราย 
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   (2) ผลการติดตามเกษตรกรที่รับบริการจากศูนย์เครือข่าย ศพก. ในปี 2562 
ซึ ่งเป็นโครงการต่อเนื ่องที ่ได้รับงบประมาณพลางก่อน พบว่า  ร้อยละ 73.39 มีรายจ่ายการผลิตลดลง 
(ค่าปุ ๋ยเคมีในแปลงไร่นาสวนผสมไร่ละ 743 บาท และแปลงนาข้าว ไร ่ละ 335 บาท ค่าสารเคมี 
ไร่ละ 87 บาท และค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ละ 228 บาท) และร้อยละ 20.16 ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 78,782 บาทต่อครัวเรือนต่อปี การพัฒนาศูนย์เครือข่าย บางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษา 
ดูงานขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ฐานเรียนรู้  แปลงเรียนรู ้ หลักสูตรของศูนย์ฯ ไม่ทราบว่า 
เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. และอยู่ห่างไกลจาก ศพก. หลักทำให้ไม่ทราบนโยบายการพัฒนา การเชื่อมโยง
เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมมีค่อนข้างน้อย และการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการอบรม  และให้ปัจจัยการผลิต 
ขาดการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอด  
 5) ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล 
  5.1) การพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่ายควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ  
เปิดโอกาสให้ ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ ศพก. เพ่ือรับทราบการบริหารโครงการ และจัดเวที
ให้ศนูย์เครือข่ายมีโอกาสในการทำงานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม 
  5.2) สำรวจความต้องการของเกษตรกร เพ่ือนำมากำหนดแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
เกิดการนำไปใช้ และได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามแผนการฝึกอบรม รวมทั้งจัดทำหลักสูตรด้านการตลาด  
จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 

----------------------------------------- 
ที่มา : รายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุนแต่ละประเด็นนโยบาย 
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การบริหารจัดการแหล่งน้้าทัง้ระบบ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2563)

ความจุเพ่ิมขึ้น 199.54
ล้าน ลบ.ม. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้้าอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไขปัญหา น้้าแล้ง  น้้าท่วม  การขาดแคลนน้้าภาคการผลิต

น้้าอุปโภคบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้้า ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญ 
ชป.หน่วยงานหลัก ฝล.สนับสนุน

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

กรมฝนหลวง 
หน่วยงานร่วม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมของโครงการ

เบิกจ่าย 6,186.6459 ล้านบาท 
(22.89 %) 

งบประมาณรวม 27,028.1850 ล้านบาท

กรมชลประทาน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

กรมพัฒนาท่ีดิน
หน่วยงานร่วม

กรมชลประทาน
ผลผลิต (OUTPUT)

ผลผลิต (OUTPUT)

แผน :วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลส้าเร็จมีฝน
ตกในพ้ืนที่เป้าหมาย (ร้อยละ90)

การปฏิบัติการฝนหลวง

ผลสัมฤทธิ์  (OUTCOME)

✓ ความส้าเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้้าในเขื่อน
ตามที่ร้องขอ (ร้อยละ 70)

กรมพัฒนาท่ีดิน

ผลผลิต (OUTPUT)

แผน : จ้านวนสระน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
40,000 บ่อ

ขุดสระน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์  (OUTCOME)

✓ พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 26,306 ไร่ 
(32.88 %)

ผล : มีฝนตกในพ้ืนที่เป้าหมาย ร้อยละ 88.89 (98.77%)

กรมฝนหลวง

ผล : จ้านวนสระน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
จ้านวน 13,153 บ่อ (32.88%)

✓ จ้านวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ 13,153 ราย 
(32.88 %)

จ้านวนแหล่งน้้าท่ีก่อสร้าง 421 รายการ
โครงการก่อสร้างแหล่งน้้า

ผล : ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 รายการ (2.14%)

โครงการผันน้้าจากลุ่มน้้าแม่กลองมาลุ่มน้้า
เจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63

ผล : 933 ล้าน ลบ.ม. (93.30%)
แผน : 1,000 ล้าน ลบ.ม.

วางแผนจัดสรรน้้าช่วงฤดูแล้งปี 2562/63

ผล : 17,053 ล้าน ลบ.ม. (96.35%)
แผน : 17,699 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์  (OUTCOME)

✓ เพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 14,390 ไร่ (8.13%)

✓ ความจุกักเก็บเพ่ิมขึ้น 73.10 ล้าน ลบ.ม. 
(36.63 %)

✓ ค่าความเค็ม 0.32 กรัม/ลิตร (64.00%)

✓ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง 6,845,842 ไร่ 
✓ (100%)

กรมชลประทาน

ประเด็นที่ 1
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ขอ้มูล ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 

2563

การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงาน :  สป.กษ. กข. ตส. กป. ปศ. พด. วก. กสก. กสส. มม. ส.ป.ก. มกอช. สศก. กยท.   งบประมาณ : 1,952.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 288.48 ล้านบาท (14.78%)

เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 152,843 ราย พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 486,017 ไร่    ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 173,551 ราย (113.55%) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 248,868 ไร่ (51.20%) 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อค้นพบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรม
ไม่สามารถด้าเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับแผนการด้าเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานส่วนกลางควรจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่สามารถด้าเนินการได้ตามแผน/เป้าหมายของโครงการ
2. การจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ต้องปรับวิธีด้าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ โดยพัฒนาสื่อ/รูปแบบการเรียนรู้อื่นทดแทน
การจัดอบรม และ/หรือใช้ผู้น้าหรืออาสาสมัครเกษตรกรของชุมชนในการขยายผล

เกษตรผสมผสาน
เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมภายใต้โครงการ   
จ้านวน 8,298 ราย (86.15%)

เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม่ 
จ้านวน 122,212 ราย (174.59%)

วนเกษตร
พื้นที่ในเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จ้านวน 2,750 ไร่ (6.11%) ได้รับการ
ส่งเสริมระบบวนเกษตรกร (3,733 ราย)
(82.96%)

เกษตรอินทรีย์
เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ จ้านวน 39,308 ราย (57.21%)
พื้นที่ที่เข้าร่วม/ปรับเปลี่ยนมาท้าเกษตรอินทรีย์ 246,118 ไร่ (55.81%)

มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
ร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจ้าหน่าย 3 สาร    
ใช้แอพพิเคชั่น DOA SHOP 16,282 ราย (110.24%) 
ผู้รับจ้างพ่นเข้าอบรมและผ่านการสอบ 13,993 ราย
(139.93%)

การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช
เครือข่ายเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ 
จ้านวน 1,634 ศูนย์ (92.63%)

เกษตรปลอดภัย 
ตรวจรับรองมาตรฐาน แหล่งผลิต 
73,697 แปลง (222.55%) / 
19,200 แห่ง (41.86%)

ประเด็นที่ 2
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หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ระบบตลาดน้าการผลิต
ความก้าวหน้า

ด้าเนินการ 9 หน่วยงาน : (กข./กป./กสก./กสส./อตก./มม./ปศ./ตส./สปก.) 

งบประมาณ 361.4172 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 98.90 ล้านบาท ร้อยละ 27.36

การขับเคลื่อนการใช้ระบบตลาดน้าการผลิต 6 แนวทาง

1. ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่เพ่ิม
จัดงานแสดงสินค้า 8 ครั้ง พัฒนาตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด 
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์/GAP 1,800 ราย

จ าหน่ายสินค้าประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ ผ่านตลาดออนไลน ์79 แห่ง  272 
รายการ มูลค่า 136,801 บาท (1) 76 สหกรณ์ 258 รายการ (กสส.)
(2) 3 กลุ่ม (กป.) (3) 14 รายการ (ปศ.) 

- การจัดแสดงสินค้า อยู่ระหว่างปรับแผนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID – 19 (กข./มม./ปศ./กสส.)

- พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 1,311 ราย 
พัฒนาตลาดเกษตรกร 55 จังหวัด (กสก.)
- การเชื่องโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ อยู่ระหว่างรับ
สมัครเข้าร่วมโครงการ (กข.) 

3. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และเกษตรกร รุ่นใหม่(Young Smart Farmer)
พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง จ านวน 63,670 ราย
- พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 24,867 ราย 
(1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 16,900 ราย

Young Smart Farmer 2,829 ราย (กสก.)
(2) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ 4,916 ราย (ปศ.)
(3) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านข้าว 222 ราย (กข.)

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
สร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 502 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 17,640 ราย
- สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
(1) สอนแนะและติดตามการจัดท าบัญชี 428 แห่ง (ตส.) 
(2) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพ่ือยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 58 แห่ง (กสส.)
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 16,864 ราย (กสก.) 

5.ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
สถาบันเกษตรกร 224 แห่ง เกษตรกร 2,153 ราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 31 ผลิตภัณฑ์
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 980 ราย (ปศ.) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (กข.)
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพ่ือพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/

แปรรูป และพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ (กสส)

6. แผนผลิตการตลาดข้าวครบวงจร  70 ล้านไร่/ปี 
อยู่ระหว่างการขออนุมัติก าหนดเป้าหมายแผนการผลิตข้าว ปี 63/64 จากคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าวแห่งชาติ (กข.)

ปัญหา/อุปสรรค
- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หน่วยงานอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานโดยจะเริ่มด าเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

2. สร้างตลาดออนไลน ์
เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ 
ผ่านตลาดออนไลน ์จ านวน 162 แห่ง สินค้า 300 รายการ 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2563

ประเด็นที่ 3
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ใช้ระบบตลาดน้าการผลิต : ตลาดออนไลน์

ส้ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 

➢ สหกรณ์ 69.75 %
➢ กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มแปรรูป 11.35 %
➢ กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ 10.50 %
➢ วิสาหกิจชุมชน 4.20 %
➢ ผู้ประกอบการ 3.78 %
➢ เกษตรกรปราดเปรื่อง 0.42%

ยังไม่ได้เร่ิมจ าหน่าย
สินค้า 60.94 %

จ าหน่ายมานาน
กว่าหนึ่งปี 
26.61 %

เร่ิมจ าหน่าย
ในปี 2563 
12.45 %

ช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

รวม 234 ราย 78.89 % 77.78 % 10.00 %18.89 % 15.56 %

สินค้าท่ีจ้าหน่ายสูงสุด 3 ล้าดับแรก

มูลค่าเดือน มี.ค. 63
45.9952 ล้านบาท

26.48 %

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : บางกลุ่มประสบปัญหา ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริม พัฒนา รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดให้เปิดกว้างกับสินค้าทางการเกษตร การประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ ความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การท้า Content สินค้า จัดตั้งกลุ่มออนไลน์ระดับจงัหวัดและพฒันาไปสูร่ะดับประเทศ ดูแลและควบคุมค่าจัดส่งสินค้าเพื่อจูงใจ
ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลนม์ากขึ้น

ข้าวสาร ผ้า / สิ่งทอ ผลไม้

ผู้ตอบแบบสอบถาม 57.13 %
จ้าหน่ายสินค้าเฉลี่ยต่อเดือนเพิม่ขึน้ 

จากก่อนมีสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

มูลค่าเดือน ก.พ. 63
36.3664 ล้านบาท 
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ประเดน็ที ่4 การลดต้นทุนการผลติ
4.1 ใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่เหมาะสม  

4.2 ใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรกล

4.3 พัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การเกษตร

4.4 ระบบการ
ผลิตแบบแปลง

ใหญ่

4.5 AIC

หน่วยงานเจ้าภาพ พด. กสก. สศก. กสก. สป.กษ.

หน่วยงานสนับสนุน กสก., กข., กวก., ปศ.,กสส. และ ตส. กป., กวก. 
และ มกอช.

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

● ถ่ายทอดความรู้
แล้ว 4,700 ราย

● ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องจักรลดลง 
500-1,000 บาท/เครื่อง/ปี
ในภาพรวมลดลงไม่น้อยกว่า
21 ลบ./ปี

● ระบบ NSW และ
TAS - License 
รวมจ านวน  3 ระบบ

● ลดเวลาออก
ใบรับรองน าเข้า/
ส่งออกสินค้าเกษตร 
ร้อยละ 50

● พื้นที่การเกษตร 
6,735 แปลง พัฒนาสู่ระบบ
แปลงใหญ่

● ต้นทุนลดลง ร้อยละ 5
● ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
● แปลงใหญ่ได้รับรอง
มาตรฐานสินค้า ร้อยละ 60
● มูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า  25,000 ลบ.

● ศูนย์  AIC 
ในสถานศึกษา 
77 จังหวัด

● เกษตรกรพัฒนา
สู่ตลาดออนไลน์ 
770 ราย Outcome

Output

● จ ำนวนพืชพันธุ์ดีและสัตวพ์นัธุ์ดทีี่
ส่งเสริมให้เกษตรกร

● มูลค่ำพืชพันธุ์ดีและสตัวพ์ันธุด์ี
ที่ผลิตได้

● ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 7,500 ราย
●ปรับปรุงบ ารุงดิน 250,000 ไร่
● เกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง 40,000 ราย

● รายจ่ายค่าปุ๋ยลดลง ร้อยละ 20
● พื้นที่ปรับปรุงบ ารุงดิน มผีลผลิต
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

เป้าหมาย

- -
งบประมาณ/เบิกจ่าย 

รวมทั้งส้ิน
2,206.06 ลบ./ 
433.59 ลบ.

884.03 ลบ./ 265.25 ลบ.

9.96 ลบ./ 2.59 ลบ.
26.55 ลบ./ 0.06 ลบ. 1285.52 ลบ./ 174.69 ลบ. -เบิกจ่ำยไม่รวม โครงกำรผลิตและขยำยพันธุ์ดี (กข.)

และ โครงกำรส่งเสริมปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ (พด.) (ผลกำรเบิกจ่ำยเฉพำะของ กสก.)(ผลกำรเบิกจ่ำยเฉพำะของ สศก.)
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เอกสารเผยแพร่ จ้านวน 2 เรื่อง เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ใช้เครื่องยนต์เกษตรได้เต็ม
ประสิทธิถาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา (ปี2557 – 2562)การส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตรเพื่อ
ทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

- พัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 
- สร้างช่างเกษตรประจ าท้องถิ่นประจ าแปลงใหญ่
- ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพ้ืนที่แปลงใหญ่

- สร้างคนรองรับการเติบโตของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
- พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร 

ฝึกอบรมผู้ประกอบการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรชมุชน 

สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต 

สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ้าแปลงใหญ่

ถ่ายทอดความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 

เอกสารเผยแพร่การใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 

พัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี 

ผลการด้าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลฯ ปี 2563 งบประมาณ 9,969,800 บาท เป้าหมาย 4,700 ราย (เมษายน 2563)

พัฒนาคน/สื่อ สร้างคน

สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นมืออาชีพประจ้าแปลงใหญ่ 3,000 ราย/      
ผล 2,900 ราย 

น้าร่องการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันใน
แปลงใหญ่ 10 แห่ง  500 ราย / ผล - ราย

ส่งเสริม/สาธิต

สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 400 ไร่ / ผล 200 ไร่ 

(ศทว.รอ. ด้าเนินการ)

จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 1 ครั้ง /ผล 1 ครั้ง 

(จังหวัดอุบลราชธานี)

พัฒนาสื่อความรู้เรื่องการใช้และบ้ารุงรักษา
เครื่องจักรกลการเกษตร 1 เรื่อง 

(การใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร)

หลักสูตร
จ้านวนช่างเกษตรท้องถ่ิน (ราย) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

ช่างท้องถ่ินระดับ 1 308 3,145 2,166 2,139 2,130 2,122 12,010 

ช่างท้องถ่ินระดับ 2 - 127 131 115 131 200 704 

ช่างท้องถ่ินระดับ 3 - 62 50 52 51 100 315 
รวม 308 3,145 2,166 2,139 2,130 2,122 12,010

เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรแปลงส่งเสริมการท้าการเกษตรแปลงใหญ่

นโยบาย

เป้าประสงค์

หลักการ

แนวทาง

บุคคลเป้าหมาย

- ช่างเกษตรท้องถ่ินระดับ 1 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน สามารถน าความรู้เรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
ท าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเฉลี่ย 756.09 บาทต่อเครื่องต่อปี

- ช่างเกษตรท้องถ่ินระดับ 2 มีระยะเวลาการอบรม 3 วัน สามารถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้น (Top Overhaul) 
ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ ท าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการน าเครื่องยนต์ไปซ่อมแซมนอกพื้นที่ 
เฉลี่ย 1,476.75 บาทต่อรายต่อปี 

- ช่างเกษตรท้องถ่ินระดับ 3 มีระยะเวลาการอบรม 3 วัน สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการท างานของเครื่องยนต์และชิ้นส่วน
และให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ ท าให้เกษตรกรลด
ค่าใช้จ่ายในการน าเครื่องยนต์ไปซ่อมแซมนอกพื้นที่เฉลี่ย 1,476.75 บาทต่อรายต่อปี 

จัดท้าแปลงสาธิต และถ่ายทอดความรู้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต จ้านวน 1,550 ไร่/1,530 ราย

พื้นที่การเกษตรไดร้บัการพฒันาการผลิตด้วยการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทีม่ีประสิทธภิาพ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มร้อยละ 15
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร

ฝึกอบรมผูป้ระกอบการให้บริการเคร่ืองจักรกลเกษตรชุมชน จ้านวน 1,505 ราย

ผู้ให้บริการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้ถกูตอ้ง ท าให้เกษตรกรได้รบัการบริการทีม่ีคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรด้านการส่งเสริมการใช้และ

บ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร 55 ราย

ถ่ายทอดความรู้เรื่องเครื่องจักกล
จักรกลเกษตรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 400 ราย/ 
ผล 200 ราย

ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค
การให้บริการเครื่องจักรกล
เกษตรชุมชน 200 ราย/ 

ผล - ราย

สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ้าแปลงใหญ ่จ้านวน 12,010 ราย

งบประมาณปี 63 จ านวน 9,969,800 บาท/ เบิกจ่าย 2,594,500 บาท 
(26.02%) 

ประเด็นที่ 4 (ต่อ)
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การลดต้นทุนการผลิต  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ส้านักงานมาตรฐานฯ (มกอช.) 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมหม่อนไหมฯ กรมพัฒนาที่ดิน ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรกรรม ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
การยางแห่งประเทศไทย

จ้านวน 1,285.525 ล้าน
บาท

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว 13.59 %
(เฉพาะงบฯ ของ กสก.)เป้าหมาย

1. พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,735 แปลง
2. ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ร้อยละ 5
3. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
4. แปลงใหญ่ได้รับการรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
5. มูลค่าของสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น 25,000 ล้านบาท

ผลการด้าเนินงาน
การรับรองแปลงใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)

6,082,11
5 ไร่

พื้นที่

372,638
ราย

เกษตรกร

แปลง 

จ้านวนแปลง

6,735

ข้อค้นพบ
1. นโยบายแปลงใหญ่เปน็โครงการทีส่่งเสริมตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร 
2.. จากเง่ือนไขหลักเกณฑ์ ขนาดพื้นที ่จ้านวนเกษตรกร ท้าให้มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จ้านวนมาก ในปี 2560 – 2563 แต่จากเง่ือนไข พื้นที่ 300ไร่ และเกษตรกร 30 ราย ส่งผลให้ในบางกลุ่ม
สินค้า เช่น ข้าว พืชไร่ ขาดอ้านาจในการตอ่รองการขายผลผลิต เนื่องจากผลผลติมีปรมิาณที่นอ้ยกว่า
ภาคเอกชนต้องการ
3. การรวมกลุ่มของเกษตรกรมีบางแปลงอยู่คนละตา้บลและมีพืน้ที่ไม่ตดิกัน ส่งผลให้การสนบัสนนุองค์ความรู้ 

ปัจจัยการผลิตไม่ทั่วถึง
4. ผู้จัดการแปลง (เกษตรอ้าเภอ) ต้องรับผดิชอบแปลงใหญ่ทั้งหมดในอ้าเภอ ส่งผลให้การเสริมองค์ความรู้ 

และการดูแลแปลงไม่เต็มประสิทธภิาพ
ข้อเสนอแนะ
1. คณะท้างานโครงการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์เง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสินค้า
2. ผู้จัดการแปลงใหญ่ควรโอนย้ายภารกิจให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อลดปริมาณแปลงใหญ่ที่เกษตรอ้าเภอต้องดูแล

391 40
แปลง

RSPO

แปลง
2,471

แปลง

GAP
185

แปลง

อื่นๆ

รวม  4,786 แปลง รับรองมาตรฐานแล้ว 2,862 แปลง

การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต

ร้อยละ 7.36

ร้อยละ 11.40

ต้นทุนลดลง

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น

คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร

ร้อยละ 60

เกษตรอินทรีย์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

ประเด็นที่ 4 (ต่อ)
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การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า แหล่งประมง ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย
และไร้การควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรองเพื่อผู้ประกอบการ

ยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส าหรับเรือประมงพื้นบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ

จ้านวน 1,291.4724 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 37.99 %

1. ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการท าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 146,964 ครั้ง
2. ยกร่าง พ.ร.บ. กองทุนประมง พ.ศ. .... เรียบร้อย อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสง่เสริมอาชีพด้านการประมง 8,697 ราย
4. จ านวนหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบยีนเรือไทยส าหรับ
เรือประมงพื้นบ้าน 12,848 ฉบับ/ล้า
5. ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า 230 ล้านตัว

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
17,710 ราย

วัตถุประสงค์

ผลการด้าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชาวประมงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการท้าการประมงเพ่ือให้สามารถรอดพ้น
การตรวจจับหรือการตดิตามของเจ้าหน้าที่

ภัยแล้ง ขาดแคลนน้้าในการผลิต
พันธุ์สัตว์น้้าในบางพื้นที่

ข้อค้นพบจาก
การติดตาม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงและจากการท าประมง 
2.64 ล้านตัน

ประเด็นที่ 5
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การควบคุมการระบาดของศัตรูพืช
1. ออกมาตรการควบคุม/เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการระบาดหลัง
ได้รับรายงานสถานการณ์ จ้านวน 2 เรื่อง (100%)

2. พ้ืนที่ปลูกข้าวเฝ้าระวังและควบคุมโรคไหม้คอรวงขา้ว - ไร่

3. พ้ืนที่ปลูกยางพาราเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา จ้านวน 
10 จังหวัด 800,000 ไร่ (100%)

4. พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้าเนินการตามมาตรการเฝ้า
ระวังและป้องกัน 50 จังหวัด พ้ืนที่ 2,293,328.43 ไร่ 
(163.81%)

5. พ้ืนที่ปลูกมันส้าปะหลังด้าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกัน 17 จังหวัด พ้ืนที่ 80,000 ไร่ (100%)

การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้้าน้อยในช่วงฤดูแล้ง
1. เกษตรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 
7,260 ราย พ้ืนที่ 7,260 ไร่ (100%)

2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดู

ท้านา 1,844 ราย พ้ืนที่ 18,440 ไร่ (99.68%) 

3. เกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอทุกภัย ได้รับการสนับสนุน
ค่าเยียวยา จ้านวน - ราย

4. ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท้านาผ่านระบบ
สหกรณ์ จ้านวน 88 สหกรณ์ (100%) 7,762 ราย (70.98%)

พ้ืนที่ 75,977.25 ไร่ (77.93%)

มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน
1.เกษตรกรได้รับการจ้างงานในช่วงฤดู
แล้ง 32,920 ราย (40.37%)

2.เกษตรกรได้รับการจ้างงานฯ เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจาก COVID 2019 
จ้านวน 834 ราย (11.42%) 

การปฏิบัติการฝนหลวง
1.วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลส้าเร็จมีฝนตกใน
พ้ืนที่เป้าหมาย ร้อยละ 88.89 (98.77%)

2.พ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง ได้รับการช่วยเหลือ
ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ 65.75 (87.67%) 

การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
เกษตรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้ตามโครงการฯ  จ้านวน 
3,077 กลุ่ม (61.54%)/58,993
ราย (23.60%)

การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์
1. สัตว์ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
จ้านวน 13,461,426 ตัว (50.57%)

2.เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของเกษตรกร 
73,298 ราย (200%)

เรื่องร้องเรียนท่ีให้ กษ. แก้ปัญหาด้านเกษตร      
หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. เรื่องร้องเรียนที่รอ้งผ่าน 9 ชอ่งทาง จ้านวน 603 ราย (67.00%)

2. ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน จ้านวน 505 ราย (44.89%)

การแก้ปญัหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สป.กษ. ชป. ฝล. ส.ป.ก. กสส. ปศ. กวก. กข. กสก. กยท.

เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 419,084 ราย งบประมาณ : 7,235.0808 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,734.8398 ล้านบาท (23.98%)

การจัดสรรที่ดินท้ากิน
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท้าประโยชน์ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน จ้านวน 13,120 ราย (21.16%)

2. เกษตรสมาชิกได้รับการออกหนังสอือนุญาต

ให้เข้าทา้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์(กสน.3) 
จ้านวน 65 ราย (18.62%) 464 ไร่ (5.31%)

3. เกษตรกรสมาชิกได้รับการออกหนังสือแสดง

การท้าประโยชน์ (กสน.5) จ้านวน 73 ราย
(14.46%) 311 ไร่ (2.46%)

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในสภาวะที่ไม่สามารถผลิต
สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เช่น การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของโรคสัตว์ 
ภาวะน้้าน้อยในช่วงฤดูแล้ง 
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้หลุดพ้นจากความเป็นหนี้ 
และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

ประเด็นที่ 6
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data)จัดท้าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

1. จ านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและโรงฟักท่ีได้รับการส ารวจ/ปรับปรุง และขึ้นทะเบียน ด าเนินการแล้ว 301,938
ฟาร์ม จาก 520,000 ฟาร์ม (58.07%)

2. ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีได้รับการส ารวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ 
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

3. สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ได้ (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

1. จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่ีได้รับการส ารวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 3,075,437 ราย 
จาก 3,000,000 ราย (102.51%)

2. ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีได้รับการส ารวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

3. สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ได้ (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การเกษตร (Big Data) (0 บาท)

โครงการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
12.6751 ล้านบาท (11.44)

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
18.4658 ล้านบาท (42.44)

1. มีความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง 10 หน่วยงาน (100%)
2. Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชส าคัญ 5 สินค้า จาก 13 สินค้า (38.46%)
3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC 

- จัดสัมมนาการจัดท าข้อมูล 1 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (20%)
4. จัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 100 ชุด

- บริการบัญชีข้อมูลให้กับทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)
5. รายงานข้อมูลในประเด็นข้อสั่งการเสนอผู้บริหาร อย่างน้อย 5 ครั้ง (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563

งบประมาณรวม 31.1399 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9.2500 ล้านบาท (ร้อยละ 29.70)
ประเด็นที่ 7
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จัดท้าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร โครงการบริหารจัดการการผลิตสนิคา้เกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map) 

งบประมาณ 7.5000 ล้านบาท (ร้อยละ 27.07)
-อบรมให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยน
120 ราย ร้อยละ 15.87

-จัดท าแปลงต้นแบบ 167 ไร่ ร้อยละ 33.27
-ติดตามประเมินผล เป้าหมาย 17 แห่ง 
-ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ 167 ไร่ 
ร้อยละ 33.44

-เกษตรกรจัดท าบัญชีได้ เป้าหมาย 530 ราย

งบประมาณ 113.1148 ล้านบาท 
(ร้อยละ 17.52)
-เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านปรับปรุง
พันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ 
พืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ที่จ าเป็น 14,315 ตัว 6,417 ฟาร์ม
ร้อยละ 71.58 และ 64.17 ตามล าดับ
-เพ่ิมประสิทธิภาพ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
50,768 ไร่ ร้อยละ 61.05
-พ้ืนที่ไม่เหมาะสมยังคงท าการปศุสัตว์
ต่อเนื่อง เป้าหมาย 70,682 ไร่

งบประมาณ 5.1837 ล้านบาท (ร้อยละ 27.64)
- ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี 89 ราย ร้อยละ 89.00
- อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 2,526 ราย 

ร้อยละ 84.20
- ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 338 ราย ร้อยละ 16.10
- ติดตามการจัดท าบัญชี เป้าหมาย 2,100 ราย
- ติดตามประเมินผล เป้าหมาย 225 ราย 
- เกษตรกรจัดท าบัญชีได้ เป้าหมาย 450 ราย

งบประมาณ 252.2210 ล้านบาท (ร้อยละ 8.10)
- พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต

100,000 ไร่ ร้อยละ 19.53
- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน หรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10 
- จัดท าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 6 ชนิดพืช 
(อยู่ระหว่างการแสดงผลชั้นความเหมาะสมของดินและจัดเตรียม
ข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อ upload บนระบบ portal)

งบประมาณ 44.1960 ล้านบาท (ร้อยละ 10.74)
- อบรม ศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ 

1,169 ราย ร้อยละ 58.45
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น 6,000 ไร่ 
- ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตร เป้าหมาย 995 ราย 
- ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพ้ืนทื่ 4 จุด
- พ้ืนที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยน 6,000 ไร่ 
- เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน หรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10

งบประมาณ 4.1470 ล้านบาท (ร้อยละ 8.95)
- การบริหารจัดการพ้ืนที่ เพื่อผลิตหม่อนไหม 
เกษตรกร 163 ราย ร้อยละ 77.62
- เกษตรกรได้รับการอบรมด้านการปรับเปลี่ยน 
เป้าหมาย 210 ราย 
- เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน
หรือต้นทุนการผลิตลดลง

งบประมาณ 14.1220 ล้านบาท (ร้อยละ 27.55)
- ส ารวจ คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร 

5,000 ไร่ จ านวน 5,000 ราย ร้อยละ 100.00
- ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ 3,935 ราย ร้อยละ 78.70
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 415 ราย ร้อยละ 8.30
- ติดตามและประเมินผล (รายใหม่) 264 ราย ร้อยละ 5.28
- ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล (รายเก่า ปี 2562)

2,679 ราย ร้อยละ 53.58
- ปรับเปลี่ยนไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป้าหมาย 5,000 ไร่
- เกษตรกร มีผลผลิตสัตว์น้ าไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี

เป้าหมาย 4,520 ราย

งบประมาณ 6.9803 ล้านบาท (ร้อยละ 51.29)
- จัดท าแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่
ส าคัญเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ด าเนินการแล้ว
ร้อยละ 58
- ติดตามประเมินผล ด าเนินการแล้วร้อยละ 55

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563

งบประมาณรวม 447.4647 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 56.3063 ล้านบาท ร้อยละ 12.58
ประเด็นที่ 7 (ต่อ)
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เบิกจ่ายแล้ว 122.5320 ล้านบาท 
ร้อยละ 35.29

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

วัตถุประสงค์

- ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี 
- ศูนย์เรียนรู้พืชผัก  
- ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 

ศูนย์เครือข่าย 
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ

ศูนย์หลัก

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

ผลการด้าเนินงาน

พัฒนา ศพก. หลัก 
จ้านวน 882 ศูนย์ - กรมปศุสัตว์ 570 ศูนย์

- กรมประมง 811 ศูนย์
- กรมส่งเสริมการเกษตร 638 ศูนย์

พัฒนา ศพก.
เครือข่าย - กรมปศุสัตว์ 235 ศูนย์

- กรมประมง 2,306 ศูนย์
- กรมส่งเสริมการเกษตร 1,709 ศูนย์

พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้น้ากลุ่ม 
เครือข่าย 15,410 ราย

จ้านวน 347.2140 ล้านบาท

งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ข้อค้นพบ
จากการติดตาม

การพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่ายควรพิจารณาถึงความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ของ ศพก. เพื่อรับทราบการบริหารโครงการ และจัดเวทีให้ศูนย์
เครือข่ายมีโอกาสในการท างานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม

ส ารวจความต้องการของเกษตรกร เพื่อน ามาก าหนดแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการ เกิดการน าไปใช้ และได้กลุ่มเป้าหมายท่ี
ตรงตามแผนการฝึกอบรม รวมท้ังจัดท าหลักสูตรด้านการตลาด 
จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นท่ี
ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก.

เกษตรกร 73.39 %
มีรายจ่ายการผลิตลดลง และ 
20.16 % (กลุ่มผู้ปลูกข้าว) 

มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
78,782 บาท/ครัวเรือน/ปี

ประเด็นที่ 8
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ส่วนที่ 3 รายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานเจ้าภาพและผู้ประสานงานของ สศก.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน ชือ่-นามสกุล โทรศัพท์ตดิตอ่ e-mail ศูนยป์ระเมนิผล สศก. ชือ่-นามสกุล โทรศัพท์ตดิตอ่

1 การบริหารจดัการแหล่งน้้าทัง้ระบบ ชป. น.ส.รุจพีชัร มัฎฐาพนัธ์ 083-023-7125 monitoring.plan@gmail.com สปป. นายนิวตัร ออกเวหา 089-765-8585

2 การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยนื สป.กษ. น.ส.กลัยา เมืองพระฝาง 06-3598-9397 plan_follow@opsmoac.go.th สผพ. นายธรรมจรรย ์ตุลยธ้ารงค์ 086-880-2493

ส.ป.ก. น.ส.สุรัติวดี ภาคอทุัย 087-701-5313 alro.follow.up@gmail.com ศปร. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ 087-001-4819

พด. นายณรงค์ศักด์ิ ฐิติเพิม่พงศ์ 096-961-5546 narongsak1980@hotmail.com

วก. น.ส.ปฏมิา ประภาสะวตั 084-700-8318 doa.ktp@gmail.com

3 ใช้ระบบตลาดน้าการผลิต กสส. นายพษิณุ พนิรอด 089-038-1453 cpd_pnd@cpd.go.th สปธ. นางสุมนทพิย ์ปาลกะวงศ์ฯ 084-003-2117

น.ส. สิธธ์ญาน์ สอนประสม 064-979-6393 cpd2557@gmail.com น.ส.ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ 089-655-2556

4 ลดต้นทุนการผลิต กสก. น.ส.อาภาภรณ์ มีนาพนัธ์ 081-429-8505 doae40@gmail.com สปพ. นายบรรพต ตรีกติติบุตร 062-662-5256

กสก. น.ส.วลัภา ปันต๊ะ 089-127-8227 doae40@gmail.com นายสุรศักด์ิ  อนิอดุม 02-579-0614

พด. คุณธมัญลักษณ์ เสือคง 092-241-6549 suakong19@gmail.com

สศก. น.ส.อษุา โทณผลิน 089-123-2995

สป.กษ. น.ส.ปิยะมาศ ไชยพรพฒันา 086-970-5057

5 การบริหารจดัการประมงอยา่งยั่งยนื กป. นางนฤมล จนัทรแสง 089-439-0592        Planninganaly@gmail.com สปส. น.ส.จติรลดา คงสัตย์ 081-675-0206
น.ส.เอกอนงค์ เล่ียมนิมิตร 094-659-7766

6 การแกป้ัญหาเฉพาะหน้าใหเ้กษตรกร สป.กษ. น.ส.กลัยา  เมืองพระฝาง 063-598-9397 plan_follow@opsmoac.go.th สปป. นายนิวตัร ออกเวหา 089-765-8585

7 จดัท้าขอ้มูลสารสนเทศด้านการเกษตร สศก. นายสุชาติ ผุแปง 081-820-0451 suchat@oae.go.th สวป. นางจฑุารัตน์ คงเกษม 084-041-5888

นายนัตฐวฒิุ พรมสุวรรณ 092-420-4422doae40@gmail.com สปธ.พฒันาศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

8 กสก. น.ส.อาภาภรณ์ มีนาพนัธ์ 081-429-8505

รายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานเจ้าภาพ และผู้ประสานงานของ สศก.  

ผลการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปญัหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์8 ประเด็น ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเดน็หลกัในการตดิตาม

หน่วยงานเจ้าภาพ ผู้ประสานงาน สศก.
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ศูนย์ประเมินผล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0-25790507 โทรสาร 0-25790507 
www.eva.oae.go.th 


