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สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประจ าเดือนเมษายน 2561  
(1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 25 61) 

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

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561          
ได้มอบหมายให้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
เป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงานครั้งแรกนี้เป็น        
ผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 สรุปสาระส าคัญดังนี้  
 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณรวม 16,785.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.43 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 42,573.38 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างต่ า  

เนื่องจากบางโครงการยังอยู่ระหว่างรวบรวมผลจากหน่วยงานบูรณาการร่วม 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

2.1.1 ด าเนินการควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์  254 ,208 ครั้ง  (ร้อยละ 127.10 ของเป้าหมาย 200 ,000 ครั้ง)  
สุ่มตรวจสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงท่ีแจ้งเข้าและขนถ่ายสัตว์น้ า 32 ,464 ครั้ง (ร้อยละ 166.48 ของเป้าหมาย 19 ,500 ครั้ง) และตรวจสอบระบบ    
การตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน 179 โรง (ร้อยละ 100.56 ของเป้าหมาย 178 โรง) 

2.1.2 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 877.63 ล้านบาท ร้อยละ 100.00 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง 
 
 
 

จัดสรร เบิกจ่าย รอ้ยละ จัดสรร เบิกจ่าย รอ้ยละ จัดสรร เบิกจา่ย รอ้ยละ จัดสรร เบิกจ่าย รอ้ยละ จัดสรร เบิกจ่าย รอ้ยละ
1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 887.66 887.66 100.00 -       630.00 -      -           143.70 -     -        98.49 -     -        15.47 -     
2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ( GAP) 1,272.68 568.56 44.67 -       -        -      -           -          -     -        -       -     -        -      -     
3. ตลาดสินค้าเกษตร 140.40 8.80 6.27 80.61 8.80 10.92 59.79 -          -     -        -       -     -        -      -     
4. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 253.61 48.85 19.26 130.61 48.85 37.40 -           -          -     -        -       -     123.00  -      -     
5. ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ -             -             -       -       -        -      -           -          -     -        -       -     -        -      -     
6. การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเชิงรุก 121.42 43.88 36.14 -       25.50 -      -           5.30 -     -        12.14 -     -        0.94 -     
 oning By Agri Map )
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 230.76 89.37 38.73 230.76 89.37 38.73 -           -          -     -        -       -     -        -      -     
สินค้าเกษตร
8. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer -             -             -       -       -        -      -           -          -     -        -       -     -        -      -     
9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 11.01 6.97 63.31 -       -        -      -           -          -     -        -       -     -        -      -     
10. ธนาคารสินค้าเกษตร 53.58 23.63 44.10 53.58 23.63 44.10 -           -          -     -        -       -     -        -      -     
11. การส่งเสริมการเพิ่มมลูค่าสินค้า และการใช้ 152.71 131.46 86.08 5.24 3.88 74.05 -           -          -     147.47 127.58 86.51 -        -      -     
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
12. การพัฒนาเกษตรอนิทรีย์ 907.88 451.99 49.79 -       -        -      -           -          -     -        -       -     -        -      -     
13. การส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 362.81 41.00 11.30 -       38.75 -      -           -          -     -        0.03 -     -        2.22 -     
14. การช่วยเหลือด้านหนีสิ้นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม 500.00 78.37 15.67 -       -        -      -           -          -     500.00 78.37 15.67 -        -      -     
เกษตรกร (โครงการพักช าระหนีต้้นเงิน และดอกเบี้ย
ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกข้าว
ปีการผลิต 2559/60)
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 37,678.86 14,405.05 38.23 -       -        -      37,678.86 14,405.05 38.23 -        -       -     -        -      -     

รวมทั้งหมด 42,573.38 16,785.59 39.43 500.80 868.78 173.48 37,738.65 14,554.05 38.57 647.47 316.61 48.90 123.00 18.63 15.15

งบรายจ่ายอ่ืน
โครงการ

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

 

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
 2.2.1 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ( GAP)  

1) ข้าว จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว 52 แปลง ร้อยละ 1.48 ของเป้าหมาย 3,500 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 775 ไร่ 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีข้าว 8 โรง ร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 20 โรง และมาตรฐานการผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าว  
7 แห่ง ร้อยละ 35.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง 

2) แหล่งผลิตพืช ( ผัก – ผลไม้ )  ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบ การจัดการคุณภาพ GAP พืชได้ 41,032 ฟาร์ม          
ร้อยละ 44.12 ฟาร์ม โรงงานแปรรูป/โรงรม  405 โรง  ร้อยละ 45.87  ของเป้าหมาย 883 โรง พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรตามระบบรวม 15,526 ราย ร้อยละ 100.17 ของเป้าหมาย 16,500 ราย 

3) ฟาร์มสัตว์น้ า ตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  22,181 ฟาร์ม  ร้อยละ 58.75 ของเป้าหมาย 32,111 ฟาร์ม             
สถานประกอบการ 344 โรง ร้อยละ 79.26 ของเป้าหมาย 434 โรง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน 97,546 ตัวอย่าง ร้อยละ 69.81 ของ
เป้าหมาย 139,734 ตัวอย่าง และตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์น้ า รวม 73,737 ตัวอย่าง ร้อยละ 98.32 ของเป้าหมาย 75,000 ตัวอย่าง 

4) ฟาร์ม ปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 11,529 แห่ง พัฒนาคุณภาพสถานประกอบการด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน  
45,665 แห่ง  ร้อยละ 105.34 ของเป้าหมาย 43,350 แห่ง  และ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 229,102  ตัวอย่าง  ร้อยละ 68.82          
ของเป้าหมาย 332,880 ตัวอย่าง รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าหม่อนไหมด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสู่มาตรฐานรวม 
705 ราย ตามเป้าหมาย  

5) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) โดยจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร 12 เรื่อง ร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย        
20 เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานตามโครงการผู้น าการมาตรฐาน ผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร และพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud รวม 853 ราย จากเป้าหมาย 1,310 ราย  

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 568.56 ล้านบาท ร้อยละ 44.67 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,272.68 ล้านบาท 
 

 2.2.2 ตลาดสินค้าเกษตร  
1) ตลาดสินค้าเกษตรระดับพ้ืนที่ 

1.1) จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร และ
สมาชิกเกษตร ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 128 ของเป้าหมาย 25 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 1,171 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 28.86 ล้านบาท  
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1.2) ศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ จัดพ้ืนที่ภายในองค์การตลาดเพ่ือเกษตร (อ.ต.ก.) เพ่ือให้เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ
มาตรฐาน และจัดแสดงกล้วยไม้เป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละ 10 วัน ด าเนินการแล้ว 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของเป้าหมาย มีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย มูลค่า           
การจ าหน่ายรวม 5.36 ล้านบาท  

1.3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ โดย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทย ที่ อ.ต.ก. แล้ว 4 ครั้ง (อ.ต.ก  3 ครั้ง และ       
จงัหวัดชลบุรี 1 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 133 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง  

2) ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
    2.1) ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล มีแผนพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ตลาดกลางสินค้า จัดท าหลักสูตรพร้อมสื่อการเรียนรู้           

จัดฝึกอบรมเกษตรกรในการค้าขายออนไลน์ พัฒนาต่อยอดและปรับปรุงเว็บไซด์ e-commerce ของสินค้าเกษตรคุณภาพไทย ขณะนี้จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง    
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1   

2.2) ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ ( Mini อ.ต.ก.) อยู่ระหว่างการท า TOR และขอใช้พื้นที่จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ      
สหกรณ์การเกษตร  

2.3) โครงการตลาดน้ า อ.ต.ก. จ านวน 1 แห่ง ด าเนินการออกแบบเสร็จแล้ว และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561 
2.4) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์                 

ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2.5) โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น จ านวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างจัดท า TOR และในขั้นตอนการปรับแบบ 

3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8.80 ล้านบาท ร้อยละ 6.27 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 140.40 ล้านบาท 
 

 2.2.3 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร   
1) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบท่ี 1 นาปี พ้ืนที่ 0.4 ล้านไร่ ร้อยละ 0.69 ของเป้าหมาย 58.21 ล้านไร่  ขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบท่ี 1 นาปี  จ านวน 2,000 ครัวเรือน  ร้อยละ 0.05 ของเป้าหมาย  4 ล้านครัวเรือน  คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว  30,000 ไร่          
ร้อยละ 0.05 ของเป้าหมาย 58 ล้านไร่  

2) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ขยายและจ าหน่ายของ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว)  มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้  55.17 ตัน 
ร้อยละ 0.07 ของเป้าหมาย 82,000 ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได ้44.57 ตัน ร้อยละ 0.05 ของเป้าหมาย 82,000 ตัน  

3) ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นท่ีลุ่มต่ า 13 ทุ่ง ด าเนินการได ้116,508 ไร่ ร้อยละ 8.06 ของเป้าหมาย 1,446,088 ไร่  
4) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 63,857 ไร่ ร้อยละ 63.86 ของเป้าหมาย 100,000 ไร ่ 
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5) ส่วนการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง (Precision Agriculture) 2 จุด  ส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข 43 
เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร เป้าหมาย 200,000 ไร่  เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร  โดยผู้ประกอบการค้าข้าวที่ท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว  
เป้าหมาย 100 ราย และกลุ่มเกษตรกรที่ท าบันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบการ เป้าหมาย 840 กลุ่ม อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 48.85 ล้านบาท ร้อยละ 19.26 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 253.61 ล้านบาท 
 

2.3 ลดต้นทุน ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.3. 1 ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   

1) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแปลงใหญ่จ านวน 240 คน เมื่อวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560  
ที่โรงแรมทีเคพาเลซ จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 2 ครั้ง  และพัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่แล้ว 4 รุ่น  

 2) รับรองแปลง ปี 2560 จ านวน 506 แปลง คิดเป็นร้อยละ 27.53 ของเป้าหมาย 1,838 แปลง พ้ืนที่ 364,073.3 ไร่  เกษตรกร 
28,508 ราย  และสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่  โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติสินเชื่อ แล้ว 193 แปลง  วงเงิน 
1,079,268,395 บาท 

3) ส่วนผลการด าเนินงานจากหน่วยงานร่วมบูรณาการ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล  
 

 2.3 .2 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
1) ด าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ไปท าประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน เป้าหมาย 

255,956 ไร่ ด าเนินการแล้ว 81,463 ไร่ จ าแนกเป็น ประมง 3,261 ไร่ ปศุสัตว์ 19,500 ไร่ เกษตรผสมผสาน 17,691 ไร่ พืชทางเลือกชนิดใหม่ 4,112 ไร่    
แปลงต้นแบบ 1,173 ไร่ สินค้าชนิดใหม่ 16,666 ไร่ หม่อนไหม 615 ไร่ เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 8,788 ไร่ และไม้ผล/ไม้ยืนต้น 9,657 ไร่ 

2) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 43.88 ล้านบาท ร้อยละ 36.14 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 121.42 ล้านบาท 
 

 2 .3.3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
1) จัดท าแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. รวมทั้งจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

ใหม่ ปี 2561 ครบ 882 ศูนย ์
2) ประชุมคณะกรรมการเครือจข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ทั้งระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด 3   

27 และ 231 ครั้ง ตามล าดับ และจัดอบรมเกษตรกรผู้น า ศูนย์ละ 30 ราย รวม 26,460 ราย ตามเป้าหมาย 
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3) การให้บริการของ ศพก. ด าเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรทั้ง 882 ศูนย์ รวม 110,397 ราย และให้บริการ      
ด้านการเกษตร 25,283 ราย รวมทั้งบริการข้อมูลข่าวสาร/วิชาการ 5,372 ครั้ง 

 4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 89.37 ล้านบาท ร้อยละ 38.73 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 230.76 ล้านบาท 
 

 2.3 .4 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน 77,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.87 ของเป้าหมาย 198,899 ราย จ าแนกเป็น 

1.1) พัฒนาเกษตรกรทั่วไป 33,780 ราย  ร้อยละ 45.71 ของเป้าหมาย 73,895 ราย  (ผ่านการประเมินเป็น  Smart Farmer 
20,119 ราย เกษตรกรต้นแบบ 1,815 ราย และไม่ผ่านการประเมิน 11,846 ราย) 

1.2) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3,034 ราย  ร้อยละ 91.25 ของเป้าหมาย  3,325 ราย (ผ่านการประเมินเป็น  Smart Farmer 
2,268 ราย เกษตรกรต้นแบบ 248 ราย และไม่ผ่านการประเมิน 518 ราย) 

1.3) พัฒนาเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15,868 ราย ร้อยละ 16.66 ของเป้าหมาย 95,219 ราย         
(ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer 10,130 ราย เกษตรกรต้นแบบ 423 ราย และไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 5,315 ราย)  

1.4) พัฒนาเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 24,638 ราย ร้อยละ 93.11 ของเป้าหมาย 
26,460 ราย (ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer 15,211 ราย เกษตรกรต้นแบบจ านวน 1,081 ราย และไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 8,346 ราย) 

2) ส่วนการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ของหน่วยงานบูรณาการ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 2.3 .5 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ าเภอด้วยกลไกประชารัฐ จ านวน 246 แห่ง ร้อยละ 82.00 ของเป้าหมาย    

300 แห่ง  พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพ่ิม ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.55 จากเป้าหมาย 94 แห่ง 

2) สหกรณ์ได้รับการพัฒนา โดยความร่วมมือประชารัฐ ส่งผลให้มีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 55 แห่ง ผลิตภัณฑ์ได้รับการแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 50 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน 28 ผลิตภัณฑ์  

3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 6.97 ล้านบาท ร้อยละ 63.31 ของบประมาณท่ีจัดสรร 11.00 ล้านบาท  
 

 2.3 .6 ธนาคารสินค้าเกษตร 
ด าเนินการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรรวม 7 ประเภท ดังนี้ 
1) ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่  8,115 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของ

เป้าหมาย 9 ล้านตัว และมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ 7,661 ตัว คิดเป็นร้อยละ 153.22 ของเป้าหมาย 5,000 ตัว                   
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2) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก 2,236 ตัน คิดเป็นร้อยละ 83.37 ของเป้าหมาย 2 ,682 ตัน และน้ าหมักชีวภาพ 678 ,000 ตัน 
ของเป้าหมาย 749,500 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.46 

3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 20 แห่ง  โดย สนับสนุน  
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร 3.5 0 ตันต่อแห่ง รวม 49 ตัน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 70 ตัน และ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ที่ผลิตจากธนาคารฯ          
ทีจ่ัดตั้งปี 2559 – 2560 รวม 75 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 600 ตัวอย่าง  

4) ธนาคารข้าวในสถาบันในเกษตรกร  เริ่มด าเนินการในปี 2561 เป็นปีแรก จ านวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 113.51 ของเป้าหมาย 
37 แห่ง ให้ บริการแก่สมาชิก 2 ,017 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.85 ของเป้าหมาย 2 ,000 ราย โดยให้ ยืมข้าวสารเพ่ือบริโภค  1,075 กิโลกรัม และ เมล็ดพันธุ์           
เพ่ือเพาะปลูก 572 กิโลกรัม 

5) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ในปี 2561 รวม 3 แห่ง รับ ฝากลูกโค จากสมาชิก 334 ราย คิดเป็น     
ร้อยละ 66.80 ของเป้าหมาย 500 ราย หรือเฉลี่ยรายละ 1 ตัว และสมาชิกถอนคืนโคสาวท้องแล้ว 109 ราย รวม 231 ตัว  

6) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ในปี 2561 ตามเป้าหมาย 20 แห่ง  โดย ปล่อย         
พันธุ์สัตว์น้ า สู่แหล่งน้ า 1.43 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 71.50 ของเป้าหมาย 2.00 ล้านตัว ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิต แหล่งน้ าชุมชน       
0.60 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 150.00 ของเป้าหมาย 0.40 ล้านตัว  

7) ธนาคารหม่อนไหม ด าเนินการพัฒนา ศักยภาพธนาคาร เดิมที่จัดตั้งในปีที่ผ่านมารวม 5 แห่ง  และขยายผลไปในพ้ืนที่อ่ืน โดยจัดตั้ง
ธนาคารเพ่ิมอีก 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของเป้าหมาย 11 แห่ง ส่วนการสนับสนุนวัสดุทั้ง 15 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ  

8) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 23.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.11 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 53.58 ล้านบาท 
 

 2.3.7 การส่งเสริมการ เพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน  
1) สนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร   อาทิ  รถเก่ียวนวดข้าว รถด านา เครื่องหยอดข้าว ให้สหกรณ์    

ผู้ผลิตข้าว รถบรรทุกน้ านมดิบ รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องผสมอาหาร ให้สหกรณ์โคเนื้อและโคนม ฯลฯ จ านวน 47 แห่ง หรือร้อยละ 81.03 ของเป้าหมาย 58 แห่ง 
2) พัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงาน       

ในพ้ืนที่ใน 3 หลักสูตร ซึ่งระดับ 1 เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคท่ีถูกต้องด้านการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ระดับ 2 และ 3 พัฒนาทักษะและเทคนิคเพ่ิมเติม  
จากการอบรมระดับ 1 รวม 2,106 ราย หรือร้อยละ 100.29 ของเป้าหมาย 2,100 ราย 
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3) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 865 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 96.11 ของเป้าหมาย 900 ราย 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 131.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.08 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 152.71 ล้านบาท 
 
 

2.4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4.1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  

1) กลุ่มข้ันที่ 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 11,484 ราย ร้อยละ 73.85 ของ
เป้าหมาย 15,550 ราย ด้านการผลิตชีวินทรีย์ ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ 20 ศูนย์ ร้อยละ 142.86 ของเป้าหมาย 14 ศูนย์ ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช 
3,196 ตัวอย่าง และผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 43,050 ตัว ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ 19 แปลง ร้อยละ 82.61 ของเป้าหมาย 23 แปลง     
ส่วนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน (กลุ่มใหม)่ 840 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2) กลุ่มข้ันที่ 2 ระยะปรับเปลี่ยนการผลิต  
2.1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจประเมินรวม 17,120 ราย              

ร้อยละ 76.95 ของเป้าหมาย 22,249 ราย ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร   
สู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบ  การรับรองแบบมีส่วนร่วม 1,181 ราย ร้อยละ 27.95 ของเป้าหมาย 4,225 ราย จัดท าแปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ 169 ราย         
จากเป้าหมาย 1,784ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ 16,174 ตัว 610 ราย และประเมินแปลงเบื้องต้น 540 ราย ร้อยละ 10.80 ของเป้าหมาย 5,000 ราย 
นอกจากนี้ ด าเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบส่งน้ าในพ้ืนที่ ยโสธรโมเดลในพื้นท่ี 3,500 ไร่ ตามเป้าหมาย 

2.2) ส่วนการจัดท าหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 22 แห่ง การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน 1 กองทุน      
การพัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ระบบรับรองแบบกลุ่ม 10 กลุ่ม การพัฒนาเกษตรกร (กลุ่มเดิม) สู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน เป้าหมาย 680 ราย และการจัดท า
ฐานข้อมูลเกษตรกร 2,025 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3) กลุ่มข้ันที่ 3 เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  
3.1) ตรวจต่ออายุ และตรวจรับรองฟาร์มพืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ รวม 2,909 ราย ร้อยละ 11.42 

ของเป้าหมาย 25,479 ราย สถานที่จัดจ าหน่ายเกษตรอินทรีย์ 149 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 49 แห่ง ส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 236 ราย สร้างศูนย์เรียนรู้
พืชอาหารสัตว์  5 แห่ง ร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 8 แห่ง  พัฒนาตลาดสีเขียวครบ 10 แห่ง และวิจัยการผลิต/การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และระบบการผลิต 
ปศุสัตว์อินทรีย์ 3 เรื่อง ส่วนในพื้นท่ียโสธรโมเดล มีการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 89 กลุ่ม ตามเป้าหมาย พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง (กลุ่มเดิม) ขั้น 3 รวม 
138 ราย จากเป้าหมาย 25 ราย 
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3.2) ส่วนการฝึกอบรมความรู้เกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม 60 ราย การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
กลุ่ม 665 ราย การพัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรองพืชอินทรีย์ 1 ระบบ การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป 2 โรง การเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์ 12 แห่ง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 451.99 ล้านบาท ร้อยละ 49.79 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 907.88 ล้านบาท 
 

  2.4.2 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
1) รับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการรายใหม่ ปี 2561 จ านวน 68,947 ราย (ร้อยละ 98.50) และประเมินศักยภาพเกษตรกรและ  

การจัดกลุ่มของเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 จ านวน 70,034 ราย จ าแนกเป็น กลุ่ม A (เกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1)  17,534 ราย กลุ่ม B 
(เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1) 39,584 ราย และกลุ่ม C (เกษตรกรที่ยังไม่สามารถไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1) 12,916 ราย 

 2) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ  โดยจัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  จ านวน 6 วิชา ได้แก่ แนวคิดและ      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม่การลดต้นทุน/การลดค่าใช้จ่าย การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ การท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์และจิตอาสาให้แก่เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 จ านวน 51,300 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.29 จากเป้าหมาย 70,000 ราย รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้        
เชิงปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ ซึ่งหลักสูตรจะพิจารณาจากความเหมาะสม ความสอดคล้องกับรูปแบบการท ากิจกรรมและสภาพภูมินิเวศในแต่ละพ้ืนที่ 
เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ า การท าปุ๋ยการปรับปรุงดิน เป็นต้น รวม 29,789 ราย 

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 24,581 ราย  คิดเป็นร้อยละ 35.12 จากเป้าหมาย 70,000 ราย และ
ติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับกรม รวม 12,087 ราย และ 4,313 ราย ตามล าดับ 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 41.00 ล้านบาท ร้อยละ 11.30 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 362.81 ล้านบาท 
 

2.5 การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1) พักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 มีเกษตรกรที่ได้รับการชดเชย

ดอกเบี้ย 27,654 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.46 ของเป้าหมาย 104,525 ราย วงเงินที่ได้รับ 62.95 ล้านบาท 
   2) ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 จ านวน 12 ,784 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของเป้าหมาย 

86,926 ราย วงเงินที่ได้รับ 15.42 ล้านบาท  
   3) ปัญหาอุปสรรค   

 3.1) ภาครัฐก าหนดให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่แต่ละรายจะมีมากกว่า 1 สัญญา 
แต่สามารถเลือกขอรับความช่วยเหลือได้เพียง 1 สัญญา ท าให้จ านวนสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือต่ ากว่าเป้าหมาย 
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3.2) ความซ้ าซ้อนของโครงการ/มาตรการในปีการผลิต 2559/60 ท าให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเลือกและปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมโครงการ  
ที่เห็นว่าได้ประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด และไม่เป็นภาระกับสหกรณ์ 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 78.37 ล้านบาท ร้อยละ 15.67 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 500.00 ล้านบาท   
 

2.6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
1) ด าเนินการบริหารจัดการน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ผ่านโครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า โครงการจัดการคุณภาพน้ า ฯลฯ รวม 15 โครงการ ด าเนินการแล้ว 1,882 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.10        
ของเป้าหมาย 5,073 รายการ 

2) ปัญหาอุปสรรค การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปัญหาการจัดหาที่ดิน เกษตรกรไม่ยินยอมรับค่าทดแทนที่ดิน บุกรุกพ้ืนที่ด าเนินการ
เพ่ือเพาะปลูก บางแห่งพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการเพิกถอน ได้เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และต้องด าเนินการตามข้ันตอน             
การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน และปัญหาฝนที่ตกลงมาในปริมาณท่ีมาก 
   3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 14,405.05 ล้านบาท ร้อยละ 38.23 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 37,678.86 ล้านบาท  

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



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ

และเฝูาระวงัการท้าการประมงให้มีประสิทธภิาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตวน์้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้้าได้ต้ังแต่การท้าการประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
เป้าหมายของโครงการ จ้านวนเรือที่ออกไปท้าการประมงไม่เกนิจ้านวนวนัสูงสุดที่กา้หนด 5,500 ล้า
ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี (ปี 2560 - ปี 2564)
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 887,663,999 บาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คร้ัง 200,000 254,208 254,208
2. สุ่มตรวจสัตวน์้้าท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คร้ัง 19,500 32,464 32,464
ที่แจ้งเข้าและมีการขนถ่ายสัตวน์้้า
3. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โรง 178 179 179
 (Traceability at processing plant)
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย บาท 877,663,999    887,663,999    887,663,999    
   4.1 งบด้าเนินงาน 630,000,125    630,000,125    
   4.2 งบลงทุน 143,699,764    143,699,764    
   4.3 งบเงินอุดหนุน 98,493,734      98,493,734      
   4.4 งบรายจ่ายอื่น 15,470,376      15,470,376      
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1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

เพือ่กา้หนดนโยบาย กา้กบัดูแลบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์้้าตามพระราชกา้หนดการประมงให้อยู่ในระดับที่สามารถกอ่ให้เกดิผลผลิตสูงสุดที่สามารถท้าการประมงได้อย่างยั่งยืน มีระบบติดตาม ควบคุม



หน่วยรบัผิดชอบหลัก ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเปูาหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)
เป้าหมายโครงการ แปลง/ฟาร์ม : พืช/ประมง/ปศุสัตว ์ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. - 30 ก.ย. 2561)
งบประมาณโครงการ ๒๕๖๑ จ้านวน 1,272,676,100 บาท
แผนและการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม
(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพข้าวให้ไดม้าตรฐาน 
GAP,GI  กิจกรรมตรวจสอบ และรบัรองคุณภาพ
การผลิตข้าวตามระบบ (GMP / HACCP) 
    1.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุข์้าว
 (กข.)
          1) การตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมิน แปลง 1,500 - -

ระบบการผลิตเมล็ดพันธุข์้าว ตามข้อกา้หนด มกษ.

4406-2560 1/

         2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุ แห่ง 50 - -

เมล็ดพันธุข์้าว  2/

         3) จ้านวนแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP Seed)3/ แปลง 1,500 - -
แปลง 1,500 - -

   1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐาน (กข.)
         1) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แปลง 3,500 52 52

 แบบรายเด่ียว 5/ ไร่ 775 775

หมายเหตุ :  1/ อยูร่ะหว่างการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว รุ่นที่ 1 จ้านวน 648 แปลง
                         2/ ยงัไม่ได้ด้าเนินการตรวจประเมินฯ อยูร่ะหว่างการรวบรวมข้อมูลเปูาหมาย
                         3/ อยูร่ะหว่างการตรวจประเมินฯ 648 แปลง และอยูร่ะหว่างการรวบรวมข้อมูลเปูาหมายเพิ่มเติม
                         4/ ยงัไม่ได้มีการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว รุ่นที่ 1 จ้านวน 648 แปลง
                         5/ อยูใ่นระหว่างการด้าเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ GAP 12

2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานงบประมาณ ปี 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
แผนปฏิบิงาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         4) การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุข์้าว4/



เป้าหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม
(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

           2) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP กลุ่ม 4,000 - -
ไร่

           3) จ้านวนแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP) 7/ แปลง 3,500 52 52

           4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสี 20 8 8

โรงสีข้าว 8/

           5) มีโรงสีข้าวผ่านการรับรองคุณภาพการผลิตข้าว โรงสี 20 8 8

ตามระบบ GMP/HACCP 9/

           6) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว/ แห่ง / แห่ง 20 / 20 7 7

ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 10/

           7) สัมมนาเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสอบ ราย 200 168 168

และรับรองมาตรฐานข้าว 11/

           8) อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบ ราย 330 - -
ควบคุมภายในส้าหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน 

GAP 12/

ระบบ 1 - -

     1.3 การตรวจรับรอง GAP/GMP/ห้องปฏิบัติการ
           1) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP (วก.) แปลง 93,000 41,032 41,032
           2) ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม (วก.) โรง 883 405 405
           3) พัฒนาห้องปฏิบัติการ (วก.) แห่ง - - -
           4) บริหารจัดการและติดตามโครงการ (วก.) หน่วยงาน - - -

หมายเหตุ :      6/ อยูใ่นระหว่างการด้าเนินการขออนุมัติหลักการ
                         7/ อยูใ่นระหว่างการด้าเนินการ ขออนุมัติหลักการ
                         8/ เดิมมีโรงสีข้าว ได้ขอการรับรองระบบฯ จ้านวน 7 โรงสี  ในปี 2560 และใน ปี 2561  ได้ขอการรับรองฯ เพิ่มจ้านวน 2 โรงสี รวมได้รับการรับรองระบบฯ จ้านวน 8 โรงสี
                         9/ เดิมมีโรงสีข้าว ได้ขอการรับรองระบบฯ จ้านวน 7 โรงสี ในปี 2560  และใน ปี 2561  ได้ขอการรับรองฯ เพิ่มจ้านวน 2 โรงสี รวมได้รับการรับรองระบบฯ จ้านวน 8 โรงสี
                       10/ เดิมมีโรงสีข้าว ได้ขอการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ข้าว ในปี 2560 จ้านวน 6 แห่ง  และในปี 2561 ได้ขอการรับรองฯ เพิ่มจ้านวน 6 โรงสี รวมได้รับการรับรองระบบฯจ้านวน 12 แห่ง
                       11/ จัดอบรมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ้านวน 168 ราย
                       12/ โอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายให้ มกอช. เป็นผู้ด้าเนินการจัดอบรมหลักสูตรฯ แทน
                       13/ ได้ผู้รับจ้างโครงการ เมือ่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 13

ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานงบประมาณ ปี 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
แผนปฏิบิงาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         9) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13/

แบบกลุ่ม (โครงการนาแปลงใหญ)่ 6/



เป้าหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม
(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

ราย

           1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและ ราย 500 513 513
ส่งเสริมสินค้าเกษตร
           2) พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการผลิต ราย 15,000 15,013 15,013
สินค้าเกษตรตามระบบ 
           3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร - - - -
และตลาดขั้นต้น

- - - -

ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร
           5) การบริหารโครงการ - - - -

- - - -
โครงการ (กสก.)
2. ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
    2.1 สถานประกอบการสินค้าปศุสัตวท์ี่ได้รับบริการตรวจ แห่ง 43,350 45,665 45,665
ประเมินมาตรฐาน (ปศ.)

แห่ง 16,202 11,529 11,529

    2.3 ตรวจวเิคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตวใ์ห้ได้มาตรฐาน ตัวอย่าง 332,880 229,102 229,102
ตามเกณฑ์กา้หนด (ปศ.)

3. ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง
    3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (ฟาร์ม/ ฟาร์ม 32,111 22,181 22,181
โรงงาน/เรือประมง/สถานประกอบการ) (กป.)
    3.2 ตรวจสถานประกอบการ (กป.) โรง 434 344 344
    3.3 ตรวจวเิคราะห์คุณภาพสินค้าประมง (กป.) ตัวอย่าง 139,734 97,546 97,546

    3.4 ตรวจเฝูาระวงั ปูองกนั ควบคุมโรคและเชื้อด้ือยา ตัวอย่าง 75,000 73,737 73,737
(กป.)
4. ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าหม่อนไหม
    - ส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ ราย 705 705 705
สู่มาตรฐาน (มม.)
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แผนปฏิบิงาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   1.4 การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดย GAP พืช

      4) การบริหารจัดการและพัฒนาขับเคล่ือนงาน

    6) การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน

    2.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ปศ.)

ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานงบประมาณ ปี 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค



เป้าหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม
(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

5. ยกระดบัมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง)  
(มกอช.)

เร่ือง 2 - -

(มกอช.) 14/

    5.2 การจัดท้ามาตรฐาน 15/ เร่ือง 20 12 12

    5.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน กลุ่มสินค้า
ราย 40 40 40

          2) พัฒนาผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 570 475 475
ราย 700 338 338

QR Trace On Cloud
    5.4 การพัฒนาอาหารฮาลาล กจิกรรม 4 3 3
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 1,273 569 569
     2.1 งบด้าเนินงาน
     2.2 งบลงทุน
     2.3 งบเงินอุดหนุน
     2.4 งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ :   14/ อยูร่ะหว่างการจัดท้าและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ
                         15/ น้าเสนอร่างมาตรฐานต่อคณะกรรมการมาตรฐานเพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว อยูร่ะหว่างน้าเสนอเพื่อลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา
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ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานงบประมาณ ปี 2561

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
แผนปฏิบิงาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ภายใต้แนวคิด คนดี คนเกง่ คน Q

    5.1 การจัดท้าและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ

          1) พัฒนาศักยภาพผู้น้ารุ่นใหม่ของ มกอช. ตาม

โครงการผู้น้าการมาตรฐาน Standard Smart Leader

          3) พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าส้าหรับ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ



หน่วยงานรบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)
    1.1 ตลาดสินค้าเกษตรระดับพืน้ที่
          1) จัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพืน้ที่จัดกจิกรรม คร้ัง 25 32 32 มีเกษตรเข้าร่วม 1,171

โครงการภายใต้ชื่อตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก ราย มูลค่าจ้าหน่ายรวม 
จ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูป 28,861,642.00 บาท
จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

          2) การด้าเนินงานศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ คร้ัง 12 7 7  มีเกษตรเข้าร่วม
              2.1) จัดพืน้ที่ภายใน อ.ต.ก. เพือ่รองรับ 100 ราย
เกษตรกร เพือ่จ้าหน่ายสินค้าที่ได้คุณภาพมาตราฐาน มูลค่าจ้าหน่ายรวม  
ให้แกผู้่บริโภค ทุกเดือนๆ ละ 10 วนั 5,355,193.00 บาท 
              2.2) จัดแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 

นิทรรศการนวตักรรมต่างๆ เกี่ยวกบัผลผลิตและผลิตภัณฑ์
กล้วยไม้ รวมถึงกล้วยไม้สายพันธุต่์าง ๆ เป็นหลัก
ในการประดับตกแต่งสถานที่ส้าหรับใช้ในงานพิธต่ีาง ๆ 
งานสัมนนา ในประเทศและต่างประเทศ
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ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

3. ตลาดสินค้าเกษตร
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร
1. เพือ่ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด
2. เพือ่เพิม่ช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร
3. เพือ่สร้างโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร ส้าหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่งคงและยั่งยืน
4. เพือ่ประชาสัมพันธต์ลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กวา้งทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและเกดิความเข้มแข็ง มั่งคงและยั่งยืน
2. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล
ตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561
จ้านวน 140.4026 ล้านบาท

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

              2.3) เข้าร่วมกจิกรรมศึกษา ดูงาน ประชุม
สัมมนาร่วมกบั กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่เป็นข้อมูลในการน้ามาพัฒนากล้วยไม้

          3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ คร้ัง 3 3 1 4
              3.1) ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปลูกผลไม้เศรษฐกจิ
คุณภาพ ทั้ง 9 จังหวดั ได้แก ่เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน  
พะเยา จันทบุรี ระยองศรีษะเกษ  นครศรีธรรมราช 
และนราธวิาส
              3.2) จัดอบรมผู้ปลูก/ผู้ผลิตผลไม้ ศึกษาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป เพือ่สร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กบัสินค้า
              3.3) จัดกจิกรรมประชาสัมพันธผ์ลไม้ ล้ินจี่ 
ล้าไย และผลไม้ภาคใต้
              3.4) จัดกจิกรรมประชาสัมพันธล์องกองจาก 
3 จังหวดัชายแดนใต้
              3.5) จัดกจิกรรมรวมแสดงผลไม้ไทยในต่าง
ประเทศ เพือ่ประชาสัมพันธผ์ลไม้ไทยในต่างประเทศ
              3.6) จัดกจิกรรมเจรจาธรุกจิการค้าเพือ่
เปิดตลาดส่งออกในประเทศจีน
              3.7) ประชาสัมพันธผ์ลไม้ไทยโดยด้าเนินการ
พิธกีารทูตแบบ Fruit Diplomacy
     1.2 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล กจิกรรม 4  -  -
           1) พัฒนาปรับปรุง Portal Website หรือ
เวบ็ไซด์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
(www.Agrimart.in.th)
           2) จัดท้าหลักสูตรพร้อมส่ือการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการค้าขายออนไลน์
           3) ด้าเนินการกระบวนการจัดฝึกอบรมให้
เกษตรกรสามารถด้าเนินการน้าข้อมูลสินค้าเกษตรสู่ระบบ
ร้านค้าออนไลน์
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เป้าหมาย

ผลงาน
หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

           4) พัฒนาต่อยอดและปรับปรุงเวบ็ไซด์
e-commerce ของสินค้าเกษตรคุณภาพไทยภายใต้
เวบ็ไซด์ ortorkor.com

      1.3 การด้าเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ แห่ง 20  -  -

(Mini อ.ต.ก.)
            1) กา้หนดพืน้ที่ด้าเนินการจัดต้ังร้านค้าตลาด
สินค้าเกษตรคุณภาพในพืน้ที่ อ.ต.ก ที่มีความเหมาะสม
            2) จัดต้ังร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพือ่
เกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)
            3) บริหารจัดการร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ
เพือ่เกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)
            4) ประชาสัมพันธ ์ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ
เพือ่เกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)

 แห่ง 1  -  -
เป็นตลาดน้้าในแผนการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยว  คน/วนั 1,000  -  -
แห่งประเทศไทย และรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศ

 กจิกรรม 4  -  -
             1) กจิกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่และ
การพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.
             2) กจิกรรมโครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.
             3) กจิกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
อ.ต.ก.
             4) การจัดท้าประชาสัมพันธ ์ผ่านส่ืออนไลน์ 
Application

แห่ง 1  -  -

            1) ให้ตลาด อ.ต.ก. เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้า
เกษตรคุณภาพแบบครบวงจรต้นแบบ
            2) แปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย 
อย่างน้อยวนัละ 500 ก.ก
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       1.4. โครงการตลาดน้้า อ.ต.ก. ให้ อ.ต.ก.

       1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์

      1.6 โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

            3) เกบ็รักษาสินค้าเกษตรคุณภาพและจัดจ้าหน่าย
ทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละไม่ต้่ากวา่
1,000 ก.ก.
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 140.4026  -  -
    2.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 80.6143  - 8.7979
    2.2 งบลงทุน ล้านบาท 59.7883  -  - 
    2.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท  -  -  - 
    2.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท  -  - 
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หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรบัผิดชอบ       กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ  เพือ่ให้เกดิความสมดุลระหวา่งอุปสงค์กบัอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและการตลาดข้าว
เป้าหมายโครงการ พืน้ที่ส่งเสริมการปลูกข้าว  70.42 ล้านไร่ (รอบที่ 1 จ้านวน 58.21 ล้านไร่  รอบที่ 2 จ้านวน 12.20 ล้านไร่) ผลผลิต 33.42 ล้านตัน (รอบที่ 1 จ้านวน 25.34 ล้านตัน  
ระยะเวลาของโครงการ  
แผนและผลการปฏิบัตงิาน ปีงบประมาณ 2561

          เม.ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม

 (1 ต.ค.60 -     
 30 เม.ย. 61)

สะสม

1. แผนปฏิบัติงาน
1. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61 ล้านไร่ 58.21 0.4 0.4

รอบที่ 1 นาปี 

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61
รอบที่ 1 นาปี 

    2.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ล้าน 4 0.002 0.002
ครัวเรือน

    2.2 พืน้ที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน  ล้านไร่ 58 0.03 0.03
3. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี์  ต.ค. 60 - ก.ย. 61  

(เฉพาะเมล็ดพันธุข์ยายและจ้าหน่ายของ กมข.)
    3.1 ปริมาณเมล็ดพันธุท์ี่ผลิตได้  ตัน 82,000 55.17 55.17
    3.2 ปริมาณเมล็ดพันธุท์ี่กระจายได้ ตัน 82,000 44.57 44.57
4. การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย้าสูง ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จุด 2  -  -

(Precision Agriculture) 
5. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 100,000 63,857 63,857
6. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ ์ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 200,000  -  -

กข43 เพือ่สุขภาพแบบครบวงจร
   7. การปรับเปล่ียนระบบการผลิตข้าวในพืน้ที่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 1,446,088 116,508 116,508

ลุ่มต้่า 13 ทุ่ง  
8. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ครบวงจร  
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ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

การปฏิบัตงิาน ปี 2561 (ปี 61/62 รอบที่ 1)
ผลงาน

4. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 

แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 (รอบที่ 2 จ้านวน 8.08 ล้านตัน)



          เม.ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม

 (1 ต.ค.60 -     
30 เม.ย. 61)

สะสม

8.1 ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ท้าบันทึกข้อตกลง ราย 100  -
ซ้ือขายข้าว

8.2 กลุ่มเกษตรกรที่ท้าบันทึกข้อตกลงกบั กลุ่ม 840  -  -
ผู้ประกอบการ 
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 253.6068 48.8510 48.8510

    2.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 130.6068 48.8510 48.8510

    2.2 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท 123.0000  -  -
แยกเป็นงบประมาณโครงการ
    2.1. โครงการการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี์
           - งบด้าเนินงาน ล้านบาท 107.1380 48.8510 48.8510
    2.2 โครงการการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ
แม่นย้าสูง (Precision Agriculture) 
           - งบด้าเนินงาน ล้านบาท 1.5314  -  -
    2.3 โครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพชั้นเลิศ 
           - งบด้าเนินงาน ล้านบาท 15.0000  -  -
    2.4 โครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาด
ข้าวพันธุ ์กข43 เพือ่สุขภาพแบบครบวงจร
          - งบด้าเนินงาน ล้านบาท 3.6414  -  -
    2.5 โครงการการปรับเปล่ียนระบบการผลิตข้าวในพืน้ที่
ลุ่มต้่า 13 ทุ่ง  
          - งบด้าเนินงาน ล้านบาท 0.4560  -  -
          - งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท 123.0000  -  -
    2.6 โครงการการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ
ข้าว GAP ครบวงจร 
          - งบด้าเนินงาน ล้านบาท 2.8400  -  -
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ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย ผลงาน

แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยนับ

การปฏิบัตงิาน ปี 2561 (ปี 61/62 รอบที่ 1)



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกนั เพือ่ให้เกดิการรวมกนัผลิตและร่วมกนัจ้าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

2. เพือ่ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงปีที่ 3 จ้านวน 597 แปลง  แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงปีที่ 2 จ้านวน 1,934 แปลง และ แปลงใหญ่ปี 2561  แปลงปีที่ 1 จ้านวน 1,838 แปลง  (กรมส่งเสริมการเกษตร จ้านวน 1,200 แปลง)
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2559  ถึงปี 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 3,643.91 ล้านบาท (แปลงปี 2559 แปลงปีที่ 3 จ้านวน 2,085.42 ล้านบาท  แปลงปี 2560 แปลงปีที่ 2 จ้านวน 1,114.13 ล้านบาท 

แปลงปี 2561 แปลงปีที่ 1 จ้านวน 351.33 ล้านบาท) และงบบริหารจัดการ จ้านวน 93.03 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. แปลงปี 2559 ต.ค. 59 - ก.ย. 61 แปลง
   1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวจิัย/นวตักรรม) แปลง
   1.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เคร่ืองจักรกล/ แปลง
แหล่งน้้า
   1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร แปลง
   1.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง
   1.5 การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ราย
2. แปลงปี 2560 ต.ค. 59 - ก.ย. 61 แปลง
   2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิม่ประสิทธภิาพ แปลง
การผลิต/นวตักรรม)
   2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เคร่ืองจักรกล/ แปลง
แหล่งน้้า
   2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร แปลง
   2.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง
3. แปลงปี 2561 ต.ค. 59 - ก.ย. 61 แปลง
   3.1 การเตรียมการ แปลง
   3.2 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิม่ประสิทธภิาพ แปลง
การผลิต)
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    ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

เป้าหมาย

5. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

   3.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เคร่ืองจักรกล/ แปลง
แหล่งน้้า
   3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร แปลง
   3.5 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย ต.ค. 59 - ก.ย. 61 ล้านบาท
   4.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท
   4.2 งบลงทุน ล้านบาท
   4.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท
   4.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท

หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหวา่งรวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงานจากหน่วยงานร่วมบูรณาการ กจิกรรมที่รายงานจะมีเฉพาะของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น
              1) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ จ้านวน 240 คน เมื่อวนัที่ 27 - 30 พ.ย. 2560 ที่โรมแรมที่เค พาเลช จังหวดัจันทบุรี
              2) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 2 คร้ัง 
              3) พัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่ 4 รุ่น
              4) รับรองแปลงปี 2560 จ้านวน 506 แปลง จากเปูาหมาย 1,838 แปลง พืน้ที่ 364,073.3 ไร่ เกษตรกร 28,508 ราย
              5) โครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อจ้านวน 193 แปลง วงเงิน 1,079,268,395 บาท
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หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตในพืน้ที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกบัศักยภาพของพืน้ที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

2. เพือ่ประชาสัมพันธส์ร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับการปรับเปล่ียนการท้าการเกษตรในพืน้ที่ไม่เหมาะสม
เป้าหมายของโครงการ จ้านวน 255,956 ไร่ (เฉพาะปีงบประมาณ 2561)
ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 121.4169  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. ปรับเปล่ียนกจิกรรมการผลิตพืน้ที่ไม่เหมาะสมตาม ไร่ 255,956 81,463 81,462
แผนที่เกษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
    1.1 การเพาะเล้ียงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่าและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 5,001 3,261 3,261
สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนให้แกเ่กษตรกร (ปม.)
    1.2 ปรับเปล่ียนพืน้ที่ท้านาไม่เหมาะสมเพือ่ส่งเสริม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 30,000 19,500 19,500
การประกอบอาชีพปศุสัตว ์(ปศ.)
    1.3 ปรับเปล่ียนพืน้ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 45,441 17,691 17,691
เพือ่ท้าเกษตรผสมผสานจากบ่อน้้า (พด.)
    1.4 ปรับเปล่ียนจากพืน้ที่ผลิตพืชเดิมเป็นสินค้า ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 47,709 16,666 16,666
ชนิดใหม่ที่เหมาะสม (พด.)
    1.5 สร้างการรับรู้และการจัดท้าแปลงต้นแบบ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 1,500 1,173 1,173
การปรับเปล่ียนพืช (กวก.) 
    1.6 ขับเคล่ือนและส่งเสริมในระดับพืน้ที่สนับสนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 2,820 4,112 4,112
การบริหารจัดการ (กสก.)
    1.7 ปรับเปล่ียนการท้าการเกษตรของสมาชิกนิคม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 แห่ง 50 3 3
สหกรณ์ในพืน้ที่นิคมสหกรณ์ (กสส.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 2,500 117 117
    1.8 บริหารจัดการพืน้ที่ที่เหมาะสมด้านเหม่อนไหม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 2,000 615 615
(มม.)
    1.9 ส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปล่ียน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 19,825 8,788 8,788
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              6. การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
    ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

    1.10 อบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 4,290 1,874 1,874
ในพืน้ที่ปรับเปล่ียนการผลิต (กตส.)
    1.11 การปรับเปล่ียนพืน้ที่ไม่เหมาะสมเป็น ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 101,660 9,657 9,657
ปาล์มน้้ามัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 121.4169 43.8847 43.8847
    2.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 25.5010 25.5010
    2.2 งบลงทุน ล้านบาท 5.3023 5.3023
    2.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 12.1400 12.1400
    2.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท 0.9414 0.9414
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หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแกเ่กษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารในพืน้ที่

2. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 3. เพือ่เป็นกลไกในการบูรณาการการท้างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพืน้ที่
เป้าหมายของโครงการ 1. ศูนย์หลัก ได้แก ่ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ้าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์  2. ศูนย์เครือข่าย คือ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะด้าน ที่สนับสนุนการท้างานของ

ศพก. เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว ์เป็นต้น
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 230,762,180 บาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
30 ม.ย.61)

1. การจัดท้าแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย์ 882 882 882
ขับเคล่ือนการด้าเนินงาน ศพก.
2. การจัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่เร่ิมต้น ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย์ 882 100 100  - จะแล้วเสร็จในเดือน
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 กรกฎาคม 2561
3. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
    3.1 ระดับประเทศ คร้ัง 6 3 3
    3.2 ระดับเขต 9 เขต (6 คร้ัง/เขต) คร้ัง 54 27 27
    3.3 ระดับจังหวดั 77 จังหวดั (6 คร้ัง/จังหวดั) คร้ัง 462 231 231
4. อบรมเกษตรกรผู้น้า (ศูนย์ละ 30 ราย) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 26,460 26,460 26,460
5. การให้บริการของ ศพก. ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย์ 882 882 882
   5.1 อบรม/ดูงาน ราย 110,397 110,397
   5.2 บริการข้อมูล ข่าวสาร/วชิาการ คร้ัง 5,372 5,372
   5.3 ให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ ราย 25,283 25,283
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 230.76 89.37 89.77
    6.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 230.76 89.37 89.77
    6.2 งบลงทุน ล้านบาท
    6.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท
    6.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท
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 7. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
    ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยนับ
ผลงาน

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจ้านวนลดลง

2. เพือ่พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
3. เพือ่พัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด
4. เพือ่ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบการเรียนรู้สู่เพือ่นเกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ จ้านวน 198,899 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ ตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน - บาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer ต.ค. 60 - ก.ย. 61
2. สร้างเครือข่าย Smart Farmer ระดับจังหวดั ต.ค. 60 - ก.ย. 62
3. ถอดบทเรียนและจัดท้าส่ือถ่ายทอดความรู้ Young ต.ค. 60 - ก.ย. 63
Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ
4. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 198,899 77,320 77,320
   4.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง ราย 73,895 33,780 33,780
         - Smart Farmer ราย 20,119 20,119
         - Smart Farmer Model ราย 1,815 1,815
         - Developing Smart Farmer ราย 11,846 11,846
   4.2 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 
Farmer ราย 3,325 3,034 3,034
         - Smart Farmer ราย 2,268 2,268
         - Smart Farmer Model ราย 248 248
         - Developing Smart Farmer ราย 518 518
   4.3 พัฒนา Smart Farmer ในระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ราย 95,219 15,868 15,868
         - Smart Farmer ราย 10,130 10,130
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เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

8. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
    ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

         - Smart Farmer Model ราย 423 423
         - Developing Smart Farmer ราย 5,315 5,315
   4.4 พัฒนา Smart Farmer ในศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ราย 26,460 24,638 24,638
         - Smart Farmer ราย 15,211 15,211
         - Smart Farmer Model ราย 1,081 1,081
         - Developing Smart Farmer ราย 8,346 8,346
5. อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 
Young Smart Farmer และหลักสูตรเพิม่ศักยภาพ  
Young Smart Farmer
6. ค่ายนวตักรรมสร้างสรรค์ ส้าหรับธรุกจิเกษตรอาหารใหม่ ราย
ยุคประเทศไทย 4.0
7. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young ราย
Smart Farmer ระดับเขต และระดับประเทศ
8. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์ 27  -  -
9. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง โดยการสร้างและ ราย
พัฒนาชาวนาปราดเปร่ือง (กข.)
10. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยฝึกอบรม ราย
ให้ความรู้ พร้อมน้าไปดูงานเกษตรกรต้นแบบ
ที่ประสบความส้าเร็จ (ปม.)
11. การสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง โดยการถ่ายทอด ราย
เทคโนโลยี การเล้ียงและสร้างเครือข่ายการผลิต
ชุมชนต้นแบบ (ปศ.)
12. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่เกษตรกร ราย
ปราดเปร่ือง (Smart Farmer) (กสส.)
    12.1 ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ สอนเทคนิควธิปีฎิบัติ
ที่เหมาะสมให้กบักลุ่มเปูาหมาย Smart Member 
พัฒนาให้มีคุณสมบัติของ Smart Farmer 
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หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

    12.2 น้าเกษตรกรไปดูงาน การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิม่ผลิตภาพ 
ด้านการเกษตร
13. พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ราย
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
14. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท
    14.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท
    14.2 งบลงทุน ล้านบาท
    14.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท
    14.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท
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หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกประชารัฐโดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสหกรณ์

เป้าหมายของโครงการ พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ้าเภอในรูปแบบประชารัฐ จ้านวน 878 แห่ง โดยกา้หนดเปูาหมายการพัฒนาตามระยะ ดังนี้     

ปี 2560 จ้านวน 64 สหกรณ์  ปี 2561 จ้านวน 300 สหกรณ์    ปี 2562 จ้านวน 300 สหกรณ์   ปี 2563 จ้านวน 214 สหกรณ์
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 11.0047 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
30 เม.ย. 61)

1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกประชารัฐ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
   1.1 พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลัก แห่ง 300 246 246
ระดับอ้าเภอ
   1.2 จัดท้าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ร่วมกบัหน่วยงาน แผน 300 - -
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในรูปแบบประชารัฐ
   1.3 ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยาย แห่ง 94 87 87
ช่องทางการตลาด และสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าสหกรณ์
ภายใต้ความร่วมมือกบัหอการค้าจังหวดั
2. ผลลัพธจ์ากการด้าเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61
    2.1 มูลค่าการให้บริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือข่าย
ของสหกรณ์ระดับอ้าเภอ
          - การให้บริการปัจจัยการผลิตคุณภาพ บาท - - -
          - การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บาท - - -
     2.2 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือประชารัฐ
          - มีช่องทางการตลาดเพิม่ขึ้น แห่ง - 55 55
          - ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการแปรรูป/ ผลิตถัณฑ์ - 50 50
สร้างมูลค่าเพิม่
          - ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพ/ ผลิตภัณฑ์ - 28 28
รับรองมาตรฐาน
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 11.0047 6.9735 6.9735
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ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรปูแบบประชารฐั

ผลงาน

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยนับ
เป้าหมาย

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิม่ผลลิต
เป้าหมายของโครงการ 1. เพิม่ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธนาคารสินค้าเกษตรเดิม

2. ขยายผลจัดต้ังธนาคารสินค้าเกษตรเพิม่ในพืน้ที่ที่มีศักยภาพตามความต้องการของสมาชิก
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 53.4760 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ค าชี้แจง/
ระยะเวลา เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค
ด าเนินการ (1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

ตัว 9,000,000 8,115 8,115

โครงการ ตัว 5,000 7,661 7,661

ตัน 2,682 2,236 2,236
    2.2 ผลิตน้้าหมักชีวภาพ ลิตร 749,500 678,000 678,000
3. ธนาคารเมล็ดพันธุข์้าวชุมชน
    3.1 ส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนใหม่ แห่ง 20 20 20

3.5 ตัน/แห่ง ตัน 70 49 49
    3.3 สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุข์้าว ใบ 20,000 - -
    3.4 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ์(จัดต้ังปี 59-60) ตัวอย่าง 600 75 75
4. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
    4.1 จัดต้ังธนาคารข้าวปี 2561 แห่ง 37 42 42

ราย 2,000 2,017 2,017
กก. - 1,075 1,075
กก. - 572 572

    4.5 สมาชิกฝากข้าวเปลือก กก. -  -  -
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    4.2 สมาชิกใช้บริการธนาคารข้าว
    4.3 สมาชิกยืมข้าวสารเพือ่บริโภค

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

(กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

1. ธนาคารโค - กระบือเพือ่เกษตรกรตามพระราชด้าริ 

ผลงาน

เป้าหมาย
แผนปฏิบัตงิาน

    4.4 สมาชิกยืมเมล็ดพันธุเ์พือ่เพาะปลูก

(ปศ.)

    1.1 สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่
    1.2 มอบกรรมสิทธิใ์ห้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเง่ือนไข

    2.1 ผลิตปุ๋ยหมัก
2. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

    3.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุข์้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร 

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
10. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร



ค าชี้แจง/
ระยะเวลา เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค
ด าเนินการ (1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)
5. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
    5.1 จัดต้ังธนาคารโคนมทดแทนฝูง ปี 61 แห่ง 3 - -
    5.2 สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร ราย 500 334 334
    5.3 สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร ตัว - 343 343
    5.4 สมาชิกถอนคืนโคสาวท้อง ราย - 109 109
    5.5 สมาชิกถอนคืนโคสาวท้อง ตัว - 231 231
6. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง
    6.1 จัดต้ังธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ปี 61 แห่ง 20 20 20
    6.2 ปล่อยพันธุสั์ตวน์้้า ล้านตัว 2.00 1.43 1.43
    6.3 ประเมิลผลจับสัตวน์้้าและมูลค่าสัตวน์้้าจืด แห่ง 20 - -
ใช้ประโยชน์

ล้านตัว 0.40 0.60 0.60

7. ธนาคารหม่อนไหม 
    7.1 เพิม่ศักยภาพธนาคาร แห่ง 5 5 5
    7.2 จัดต้ังธนาคาร แห่ง 11 5 5
    7.3 สนับสนุนวสัดุในการท้าธนาคาร แห่ง 15 - -
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย
    8.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 53.5760 23.6310 23.6310
    8.2 งบลงทุน ล้านบาท - - -
    8.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท - - -
    8.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท - - -
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    6.4 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุสั์ตวน์้้า

   

เพือ่เพิม่ผลผลิตแหล่งน้้าชุมชน

เป้าหมาย

ผลงาน
หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัตงิาน
(กิจกรรม/ตวัชี้วัด)



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. ลดต้นทุนการผลิตและแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพืน้ที่เกษตร ปศุสัตวแ์ละประมง (กสส.)   

2. สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพือ่ให้บริการและอ้านวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรกร (กสส.)
3. เพือ่พัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้ และการบ้ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร  ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ้าท้องถิ่น ส้าหรับรองรับ การเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.)
4. เพือ่พัฒนาศักยภาพธรุกจิการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้  ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ (กสก.)

เป้าหมายของโครงการ 1. สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพือ่บริการสมาชิก 58 แห่ง (กสส.)
2. เกษตรกร/สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 10 (กสส.)
3. เกษตรกรในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบ้ารุงรักษาและการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกล จ้านวน 3,000 ราย (กสก.)

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 147.4652 ล้านบาท / กรมส่งเสริมการเกษตร 5.2447 ล้านบาท 
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 2,100 2,106 2,106   - การฝึกอบรมเกษตร
    1.1 อบรมเฉพาะทางแกบุ่คคลเปูาหมาย ร่วมกบั ช่างท้องถิ่น แบ่งเป็น
ภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพืน้ที่ 3 หลักสูตร
 จ้านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ โดยเปูาหมาย
         - ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ราย 2,100 2,106 2,106 ฝึกอบรมช่างเกษตร
         - ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ราย 125 131 131 ระดับที่ 2 และระดับ

         - ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 ราย 50 51 51 ที่ 3 จะเป็นบุคคลคน

   1.2 เป็นพีเ่ล้ียงให้ค้าแนะน้าและค้าปรึกษา เพือ่ เดียวกบัหลักสูตร
สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่าง ระดับที่ 1
เกษตรท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเคร่ืองจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 900 865 865
การเกษตร (กสก.)
     2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเคร่ืองจักรกล ราย 300 314 314
การเกษตรชุมชน 
     2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลการเกษตร ราย 600 551 551
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
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11. การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เคร่ืองจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ทางการเกษตรให้แกส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กสส.)
   3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเคร่ืองจักรกล แห่ง 58 47 47    - สนับสนุน
ทางการเกษตรให้แกส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เคร่ืองจักรกลแก่
   3.2. แนะน้า ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จาก แห่ง 58 47 47  สหกรณ์ในพืน้ที่
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  24 จังหวดั

ร้อยละ 10 - -  จ้านวน 47 แห่ง
ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลง  103 รายการ
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 152.7099         131.4604 131.4604    - ยังไม่สามารถ
   3.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 5.2447             3.8810 3.8810  ประมวลผลการลด
   3.2 งบลงทุน ล้านบาท - - ต้นทุนในภาพรวมได้ 
   3.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 147.4652         127.5794 127.5794 เนื่องจากอยู่ระหวา่ง
   3.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท - -  - การส่งมอบเคร่ืองจักรกล 

และบางพืน้ที่ยังไม่ถึง
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยวผลผลิต
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ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.3 การให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร สามารถลด

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมวชิาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่เพิม่พืน้ที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 2) เพือ่เพิม่การค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 3) เพือ่ให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ

4) เพือ่ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 5) เพือ่พัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ 1) พืน้ที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกวา่ 221,868 ไร่ ภายในปี 2561 2) เพิม่จ้านวนเกษตรกรที่ท้าเกษตรอินทรีย์ 3) เพิม่สัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออกโดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40  

ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วถิีพืน้บ้านเพิม่ขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 907,878,700  บาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. กลุ่มขั้น 1
    1.1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการท้าเกษตร ราย 14,300 10,231 10,231
อินทรีย์ (กวก., กสส., ส.ป.ก.,  พด., กสก.)
    1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประมงอินทรีย์ (กปม.) ราย 1,250 1,253 1,253
    1.3 ผลิตชีวนิทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.) ตัวอย่าง 10,374 3,196 3,196
    1.4 ผลิตพ่อแม่พันธุแ์มลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.) ตัว 133,000 43,050 43,050
    1.5 จัดต้ังศูนย์ผลิตชีวนิทรีย์ (กวก.) ศูนย์ 14 20 20
    1.6 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ (กสก.) แปลง 23 19 19
    1.7 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ  ราย 840  -  -  - อยู่ระหวา่ง
กลุ่มใหม่ (พด.) รวบรวมข้อมูล
    1.8 จัดงานประชาสัมพันธโ์ครงการส่งเสริมการผลิต ราย 300 300 300
ข้าวอินทรีย์ (กข.)
    1.9 สร้างความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ ราย 95 50 50
(กสส., ส.ป.ก.)
2. กลุ่มขั้น 2
   2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้มีความพร้อม ราย 21,059 15,970 15,970.00
(มม., กปศ., กข.)
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การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
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เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยนับ



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

   2.2 ด้าเนินการผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสส.) ราย 1,000 499 499
   2.3 อบรมเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมิน ราย 1,150 1,110 1,110
(กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)
   2.4 จัดท้าหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ แห่ง 22  -  -
(กสก.,พด.)      - อยู่ระหวา่ง
   2.5 จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน กองทุน 1  -  -        รวบรวมข้อมูล
 (มกอช.) 
   2.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ตัว 18,000 16,174 16,174
(กปศ., กสส., ส.ป.ก.) ราย 3,124 610 610
   2.7 เพิม่ประสิทธภิาพ จัดหาน้้า และปรับปรุง ไร่ 1,370 53.8% 53.8%      - เป็นค่าร้อยละ
ระบบส่งน้้า (ชป.)        ของการกอ่สร้าง
   2.8 แปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ (กวก.) ราย 1,784 169 169        เพือ่ปรับปรุง
   2.9 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์้้าตามมาตรฐาน ราย 1,200 682 682        ระบบส่งน้้า
เกษตรอินทรีย์ (กปม.)
   2.10 พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ระบบรับรอง กลุ่ม 10  -  -      - อยู่ระหวา่ง
แบบกลุ่ม (มกอช.)        รวบรวมข้อมูล
   2.11 ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักเติมอากาศ (กวก.) ตัน 1,520 429.50 429.50
   2.12 ตรวจวเิคราะห์สารฯ (มม.) ราย 100  -  -
   2.13 จัดท้าฐานข้อมูลเกษตรกร และพิกดัแปลง ราย 2,025  -  -      - อยู่ระหวา่ง
(PGS) (ส.ป.ก.)        รวบรวมข้อมูล
   2.14 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ ราย 680  -  -
กลุ่มเดิม (พด.)
   2.15 การประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.) ราย 5,000 540 540
   2.16 จัดท้าคู่มือเกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย์แบบ เล่ม 6,000  -  -
มีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)      - อยู่ระหวา่ง
   2.17 ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ราย 2,025  -  -        รวบรวมข้อมูล
สู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

   2.18 ฝึกอบรมแปรรูปเพือ่สร้างมูลค้าเพิม่ให้ ราย 40 40 40
สินค้าปศุสัตวอ์ินทรีย์ (กปศ.)
   2.19 ประชาสัมพันธห์ม่อนไหมอินทรีย์ (มม.) แห่ง 3  -  -

     - อยู่ระหวา่ง
   2.20 ประชุมสัมมนาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ คร้ัง 3  -  -        รวบรวมข้อมูล
(ส.ป.ก.)
   2.21 สร้างความตระหนักรู้เร่ืองคุณภาพ คร้ัง 30 34 34
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
   2.22 เพิม่ประสิทธภิาพ จัดหาน้้า และปรับปรุง ไร่ 3,500 3,500 3,500
ระบบส่งน้้า ยโสธรโมเดล (ชป.)
3. กลุ่มขั้น 3
   3.1 วจิัยการผลิต/การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เร่ือง/ 3  3/50  3/50      - อยู่ระหวา่ง
(สศก.) ร้อยละ        รวบรวมข้อมูล
   3.2 วจิัยระบบการผลิตปศุสัตวอ์ินทรีย์ (กปศ.) เร่ือง 3 1 1
   3.3 โครงการส่งเสริมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 276 236 236
(กตส.)
   3.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพฯ (กสก.) ศูนย์ 32 23 23
   3.5 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตามกระบวนการ ราย 60  -  -      - อยู่ระหวา่ง
ตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (มม.)        รวบรวมข้อมูล
   3.6 สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตวแ์ละสนับสนุน แห่ง 8 5 5
การด้าเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว ์(กปศ.)
   3.7 การตรวจต่ออายุ และตรวจรับรอง
        - พืชอินทรีย์ (วก. ) ราย 4,582 2,702 2,702
        - ข้าวอินทรีย์ (กข.)    ราย 20,554  -  -      - อยู่ระหวา่ง
        - ประมงอินทรีย์  (กปม.) ราย 110 31 31        รวบรวมข้อมูล
        - ปศุสัตวอ์ินทรีย์ (กปศ) ราย 233 176 176
   3.8 ตรวจวเิคราะห์สารฯ (กปศ.) ตัวอย่าง 120 36 36
   3.9 ตรวจรับรองสถานที่จัดจ้าหน่ายเกษตรอินทรีย์ แห่ง 100 149 149
(มกอช.)
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การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

   3.10 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ ราย 665  -  -
กลุ่มได้รับการรับรอง (พด.)      - อยู่ระหวา่ง
   3.11 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง พืชอินทรีย์ ระบบ 1  -  -        รวบรวมข้อมูล
(กวก.)
   3.12 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรองปศุสัตวอ์ินทรีย์ แห่ง 9 3 3
(กปศ.)
   3.13 จัดท้าฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์ (กข.) คร้ัง 1  -  -

   3.14 ยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (มกอช.) โรง 2  -  -      - อยู่ระหวา่ง
       รวบรวมข้อมูล

   3.15 ประชาสัมพันธเ์กษตรอินทรีย์ และสร้าง แห่ง 12  -  -

เครือข่ายเชื่อมโยงตลาด (พด., กวก., สศก., ส.ป.ก.) คร้ัง 3  -  -

   3.16 Organic Zoning (พด.) โครงการ
   3.17 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.) แห่ง 10 10 10
   3.19 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล (กสก.) กลุ่ม 89 89 89
   3.19 ส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาข้าว  (กปม.) ราย 50 50 50
   3.20 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มเดิม ราย 25 138 138
ขั้น 3 ยโสธรโมเดล (พด.)
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 907.88 451.99 451.99
    4.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท
    4.2 งบลงทุน ล้านบาท
    4.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท
    4.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท
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หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ร้าลึกในพระมหากรุณาธคุิณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

2. เพือ่สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถน้าไปปรับใช้เพือ่การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพือ่สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีศักยภาพในการด้าเนินกจิกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป

เป้าหมายของโครงการ จ้านวน 140,000 ราย       
ระยะเวลาของโครงการ ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561     
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. การบริการจัดการในภาพรวม คร้ัง 273 273
    1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม)่ ต.ค. 60 - เม.ย. 61 ราย 70,000 68,947 68,947  - รายใหม่
    1.2 ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุ่มเกษตรกร ราย 70,000 70,034 70,034  - รายเดิม

กลุ่ม A ราย 17,534 17,534
กลุ่ม B ราย 39,584 39,584
กลุ่ม C ราย 12,916 12,916

2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ  
    2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลางปรับแนวคิด ราย 70,000 51,300 51,300
เกษตรทฤษฎีใหม่

เร่ือง/ราย 29,789 29,789
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืน้ฐานเพือ่การพึง่พา ราย 70,000 24,581 24,581
ตนเองเบื้องต้น
    3.1 การปรับปรุงพืน้ที่ (ดิน/น้้า) และแผนผังการผลิต - -
    3.2 การเตรียม/จัดหาปัจจัยการผลิต - -
    3.3 ส่งมอบให้จังหวดั - -
4. การกา้กบั ติดตาม รายงานและประเมินผล
    4.1 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวดั คร้ัง/ราย 12,087 12,087
    4.2 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับกรม คร้ัง/ราย 4,313 4,313
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13. การส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่

    2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

จ้านวน 362,812,700  บาท

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

5. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 362.81 41.00 41.00
    5.1 งบด้าเนินงาน 38.75 38.75
    5.2 งบลงทุน 0.03 0.03
    5.3 งบเงินอุดหนุน - 2.22 2.22
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หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ลดต้นทุนประกอบอาชีพท้านา มีโอกาสนา้เงินที่ส่งช้าระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง และมีทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท้านา จ้านวน 104,525 ราย 426 แห่ง 45 จังหวดั
ระยะเวลาของโครงการ           -
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 500 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  
   1.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 104,525 27,654.00 26.46

ล้านบาท 390.00 62.75 16.09
2. ชดเชยดอกเบี้ยให้แกส่มาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย ปี 2559/60     
    2.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 86,926 12,784 14.71
    2.2 มูลค่า ล้านบาท 110 15.42 14.02
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ล้านบาท 500 78.37 78.37
    3.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท - - -
    3.2 งบลงทุน ล้านบาท - - -
    3.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 500.00 78.37 15.67
    3.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท -

หมายเหตุ :  จ้านวนสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการที่ต้่ากวา่เปูาหมาย เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรภาครัฐกา้หนดเง่ือนไขให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา แม้วา่ทุกสัญญาสามารถเข้าร่วมโครงการ/มาตรการได้หมดแต่สมาชิก ต้องเลือกขอรับความช่วยเหลือ
               ได้เพียง 1 สัญญา ความซ้้าซ้อนของโครงการ/มาตรการในปีการผลิต 2559/60 ท้าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลือก และปรับเปล่ียนการเข้าร่วมโครงการ/มาตรการที่เห็นวา่ได้ประโยชน์กบัสมาชิกสูงสุด และไม่เป็นภาระกบัสหกรณ์ กรมเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย
               ตามโครงการเสร็จแล้ว
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การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย

ผลงาน

   1.2 มูลค่า

1. พักช้าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แกส่มาชิกสหกรณ์/

แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 
หน่วยนับ

14. การช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

(โครงการพักช าระหน้ีต้นเงิน และลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60)



หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ บริหารจัดการน้้าและเพิม่พืน้ที่ชลประทาน 34,920,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2560 - 2564 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2558 - 2562  รายการ 4,078 1,815 1,815
2. โครงการจัดหาแหล่งน้้าและเพิม่พืน้ที่ชลประทาน 
   2.1 การจัดการงานกอ่สร้างโครงการเพือ่เพิม่พืน้ที่ 2553 - 2566 รายการ 211 7 7
ชลประทาน
   2.2 กอ่สร้างแหล่งน้้าและระบบส่งน้้าเพือ่ชุมชน/ชนบท 2561 รายการ 164 1 1
   2.3 กอ่สร้างและพัฒนาแหล่งน้้าในพืน้ที่รับน้้า 2557 - 2563 รายการ 149 1 1
3. โครงการปูองกนัและบรรเทาภัยจากน้้า (ปูองกนั 2557 - 2563 รายการ 192 10 10
และบรรเทาอุทกภัยในพืน้ที่เกษตรกรรมและพืน้ที่
เขตเศรษฐกจิ) 
4. โครงการจัดการคุณภาพน้้า 2558 - 2562 รายการ 149 41 41

5. โครงการพัฒนาลุ่มน้้าตาป-ีพุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี1/ 2/ 3/ 2554 - 2562 รายการ 11  -  -

6. โครงการเขื่อนทดน้้าผาจุก จ.อุตรดิตถ์ 4/ 2556 - 2562 รายการ 22 2 2

หมายเหตุ :   1/ งานกอ่สร้างระบบสูบน้้าและระบบส่งน้้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ, ระบบส่งน้้า MC2 และงานกอ่สร้างคลองระบายน้้าและอาคารประกอบ ระยะที่ 1

                 2/ การแกไ้ขแบบและแกไ้ขสัญญา ของระบบส่งน้้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้้า MC2  ปัจจุบันได้รับอนุมัติแกไ้ขแบบกอ่สร้างแล้วเมื่อ 23 พ.ค. 2559 ทางโครงการกา้ลังน้าเสนอกรมเพือ่ขออนุมัติในหลักการแกไ้ขสัญญาจ้างต่อไป

                 3/ ปัญหาอุปสรรค ใช้ พรฎ. เวนคืน ในการจัดหาที่ดิน โดยการจ่ายเงินให้กบัเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่รับเงินใช้วธิวีางเงินไวก้บัธนาคารออมสิน ส้าหรับที่ดินบางส่วนอยู่นอกเขต พรฎ. จึงใช้วธิเีจรจาตกลงซ้ือขาย

                  4/ เขื่อนทดน้้าและอาคารประกอบ 2. ระบบส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวา 3. ระบบส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย 4. สถานีสูบน้้า ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5. สถานีสูบน้้า ต.ง้ิวงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 6. กอ่สร้างปรับปรุงประสิทธภิาพคลองน้้าริด 7. พัฒนาแกม้ลิงฝ่ังขวา (บึงมาย)
                     8. พัฒนาแกม้ลิงฝ่ังซ้าย (บึงกะโล่) 9. ระบบส่งน้้าของ สถานีสูบน้้า ต.ผาจุก 10. ระบบส่งน้้าของ สถานีสูบน้้า ต.ง้ิวงาม
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ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

เพือ่บริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ  ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของรัฐบาล  ทั้งน้้าบนดินและน้้าใต้ดิน ต้ังแต่ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า   ให้สามารถแกไ้ขปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเสีย การขาดแคลนน้้าภาคการผลิต
น้้าอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟืน้ฟูปุาต้นน้้า  การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้้า การปรับปรุง พัฒนา และเพิม่ประสิทธภิาพแหล่งน้้า ปูองกนัและบรรเทาอุทกภัยพืน้ที่ชุมชน พืน้ที่เศรษฐกจิส้าคัญ  จัดหาพืน้ที่รับน้้านองจัดการคุณภาพน้้า
ในแม่น้้าสายหลัก ลดน้้าเสียจากแหล่งกา้เนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้้า  แกป้ัญหาการขาดแคลนน้้าเพือ่การผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้้าเพือ่การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พืน้ที่เศรษฐกจิพิเศษ  และระบบนิเวศน์

จ้านวน 37,678.86 ล้านบาท

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า



ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปัญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

7. โครงการอ่างเกบ็น้้าคลองหลวง จ.ชลบุรี 5/ 2556 - 2562 รายการ 10  -  -

8. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 2557 - 2562 รายการ 14  -  -

จ.ปราจีนบุรี 6/ 7/ 8/

9. โครงการอ่างเกบ็น้้ามวกเหล็ก จ.สระบุรี 9/ 2558 - 2561 รายการ 2  -  -

10. โครงการอ่างเกบ็น้้าห้วยรีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 2555 - 2563 รายการ 14 2 2

จ.อุตรดิตถ์ 10/

11. โครงการเพิม่ปริมาณน้้าในอ่างเกบ็น้้าเขื่อนแม่กวง 2557 - 2564 รายการ 17 2 2
อุดมธารา จ.เชียงใหม่
12. โครงการอ่างเกบ็น้้าน้้าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 2560 - 2563 รายการ 10 1 1

จ.พะเยา 11/

13. โครงการวงัหีบอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 2561 - 2563 รายการ 7  -  -
จ.นครศรีธรรมราช
14. โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) 2558 - 2562 รายการ 15  -  -
จ.สงขลา
15. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 2561 - 2565 รายการ 8  -  -
จ.นครศรีธรรมราช
16. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 37,678.86 14,405.05 14,405.05
     16.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท
     16.2 งบลงทุน ล้านบาท 37,678.86 14,405.05 14,405.05
     16.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท  -
     16.4 งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท  -

 หมายเหตุ : 5/ปัญหาเร่ืองราษฎรในพืน้ที่ท้าการบุกรุกพืน้ที่เพือ่เพาะปลูกท้าให้ต้องเจรจาเพือ่ให้เกบ็เกี่ยวผลผลิตท้าให้งานล่าช้า

                6/การจัดหาที่ดินของระบบชลประทาน ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากราษฎรที่ยินยอมรับค่าทดแทนที่ดิน ทรัพย์สินที่กรมชลประทานกา้หนด มีจ้านวนน้อย

                7/จ้าเป็นต้องต้องมีการพิจารณาแกไ้ขแบบกอ่กอ่สร้าง ระบบชลประทาน เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงการท้าประโยชน์ในที่ดินของราษฎร ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการ ปักหลักเขต รังวดั จัดหาที่ดิน ตลอดจนไม่สามารถเข้าด้าเนินการกอ่สร้างได้

                8/ เร่ิมต้นการด้าเนินงานจ้างกอ่สร้าง ระบบชลประทานฝ่ังซ้าย สัญญาที่ 1 ช้ากวา่แผนงานโครงการที่ได้วางไว้

                9/ พืน้ที่กอ่สร้างในเขตอุทยานแห่งชาติล้าน้้าน่าน ที่ได้รับการเพิกถอน ได้เปล่ียนสภาพเป็นพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติ และต้องด้าเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้พืน้ที่ปุาสงวนต่อไป

                10/อยู่ระหวา่งเร่งรัดกระบวนการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                11/พืน้ที่กอ่สร้างมีฝนตก ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการกอ่สร้างได้ตามแผนที่วางไว้ 43

หน่วยนับ

การปฏิบัตงิานปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตงิาน/งบประมาณ 

เป้าหมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
    

1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน กรมประมง ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  (GAP) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 

และอาหารแห่งชาติ 
ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

3. ตลาดสินค้าเกษตรกร องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
4. แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร กรมการข้าว ส่วนประเมินผลพืช 
5. ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 
6. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก 

 (Zoning  by  Agri-Map) 
กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลพืช 

7. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
8. การพัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

10. ธนาคารสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล 
11. การส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกล

ทางการเกษตรทดแทนแรงงงาน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
13. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
ศูนย์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

14. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กรมประมง ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

 



ศูนย์ประเมินผล
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       

เกษตรกลาง  บางเขน
ถนนพหลโยธิน   แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ 0-25790507, 0-25790614     โทรสาร 0-25790507
www. www2.oae.go.th/EVA


