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สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561  
(1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

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

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561          
ได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
เป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงานครั้ งแรกนี้เป็น        
ผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 สรุปสาระส าคัญดังนี้  
 

1. ภาพรวม 
1.1 การด าเนินงานในภาพรวม มีผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 58.55 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า การจัดระเบียบประมง  

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีผลการด าเนินงานร้อยละ 121.06 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม รองลงมาเป็นธนาคารสินค้าเกษตร และการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีผลการด าเนินงาน
อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 83.03 และร้อยละ 89.22 ตามล าดับ นอกนั้น ผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์น้อย ควรมีการเร่งรัดการด าเนินงาน ได้แก่ แผนการผลิต       
และการตลาดข้าวครบวงจร การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ 31 พฤษภาคม 2561) จ านวน 20,947.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.26 ของงบประมาณที่จัดสรร 
49,567.37  ล้านบาท  (เป็นผลการเบิกจ่ายเฉพาะหน่วยงานที่มีการรายงานผล) ซึ่งพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พบว่า การส่ งเสริมการเพ่ิม
มูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน มีผลเบิกจ่ายแล้ว 132.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.75 ของงบประมาณที่ได้รับ และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก มีผลการเบิกจ่าย 102.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.14 ของงบประมาณที่ได้รับ จัดอยู่ในเกณฑ์ดีทั้ง 2 โครงการ นอกนั้น 
มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตร และการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 7.00 และ 8.73 
ตามล าดับ 
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ตารางแสดงผลส าเร็จของการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบาย 15 เรื่อง ปีงบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 2561) 
 
 

(รอ้ยละ) แผน ผล รอ้ยละ
1. การจัดระเบยีบประมงใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 121.06 577.95 221.84 38.38
2. การพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ( GAP) 54.34 1,273.92 653.45 51.29
3. ตลาดสินค้าเกษตร 44.19 140.40 9.83 7.00
4. แผนการผลิตและการตลาดขา้วครบวงจร 26.32 203.68 92.18 45.26

5. ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1/ - - - -
6. การบริหารจัดการพืน้ท่ีเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเชงิรุก  (Zoning By Agri Map ) 69.09 121.42 102.21 84.18
7. ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 77.19 230.76 111.34 48.25

8. การพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 2/ (ผล ณ เม.ย. 2561) 49.35 - - -
9. การพฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 69.34 11.00 7.24 65.82
10. ธนาคารสินค้าเกษตร 83.03 56.34 34.33 60.93
11. การส่งเสริมการเพิม่มูลค่าสินค้า และการใชเ้คร่ืองจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 87.73 152.71 132.48 86.75
12. การพฒันาเกษตรอนิทรีย์ 77.72 912.36 465.98 51.07
13. การส่งเสริมเกษตรทฤษฏใีหม่ 89.22 362.81 60.53 16.68
14. การชว่ยเหลือด้านหนี้สินสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 21.20 500.00 42.37 8.47
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ท่ีระดับภาค 25.01 45,024.02 19,013.60 42.23

ภาพรวม 58.55 49,567.37 20,947.38 42.26
หมายเหตุ : 1/,2/  อยูร่ะหว่างหน่วยงานจัดระบบรายงาน ยงัไม่สามารถรายงานตามแบบฟอรม์ได้

                     - ผลการด าเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงานx100/เป้าหมาย) / จ านวนกิจกรรม

โครงการ
ผลส าเรจ็ของการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

61.00  0.  %   1.00  0.  % >  1.00 100%<60.99% > 100%- เกณ ์การวัดผล : น้อย ปานกลาง ด ด มาก ด เย ่ยม

 

 ที่มา : จากการรายงานของหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  
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2. ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
2.1 การจัดระเบ ยบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

2.1.1 ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ เฝ้าระวังการท าประมง สุ่มตรวจสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้า
และขนถ่ายสัตว์น้ า รวม 335,169 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 113,329 ครั้ง จ าแนกเป็น การควบคุม  และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ 295,416 ครั้ง           
(ร้อยละ 147.71 ของเป้าหมาย 200,000 ครั้ง) เฝ้าระวังการท าประมง 1,831 ครั้ง (ร้อยละ 78.25 ของเป้าหมาย 2,340 ครั้ง) สุ่มตรวจสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมง
จากเรือประมงที่แจ้งเข้าและขนถ่ายสัตว์น้ า 37,922 ครั้ง (ร้อยละ 194.47 ของเป้าหมาย 19,500 ครั้ง)  

2.1.2 ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน 179 โรง (ร้อยละ 100.56 ของเป้าหมาย 178 โรง) ออกใบอนุญาตท าการประมง
และจดทะเบียน 10,652 ฉบับ (ร้อยละ 105.78 ของเป้าหมาย 10,070 ฉบับ) 

2.1.3 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 221.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.38 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 577.95 ล้านบาท 
 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
 2.2.1 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)  

1) ข้าว จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว 52 แปลง ร้อยละ 1.49 ของเป้าหมาย 3,500 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 775 ไร่ 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีข้าว 10 โรง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 20 โรง (ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิตข้าวแล้ว 
8 โรง ร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 20 โรง) มาตรฐานการผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าว 16 แห่ง ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง อบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน        
ระบบควบคุมภายในส าหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP แล้ว 387 ราย ร้อยละ 70.36 ของเป้าหมาย 550 ราย 

2) แหล่งผลิตพืช (ผัก – ผลไม้)  ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชได้ 49,353 แปลง          
ร้อยละ 53.07 ของเป้าหมาย 93,000 แปลง โรงงานแปรรูป/โรงรม 530 โรง ร้อยละ 60.02  ของเป้าหมาย 883 โรง พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาเกษตรกร       
เข้าสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ 15 ,526 ราย ร้อยละ 100.17 ของเป้าหมาย 15 ,500 ราย และติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมิน       
แปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP 8,304 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.36 ของเป้าหมาย 15,000 ราย 

3) ฟาร์มสัตว์น้ า ตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 25,598 ฟาร์มร้อยละ 79.72 ของเป้าหมาย 32,111 ฟาร์ม สถานประกอบการ 
362 โรง ร้อยละ 83.41 ของเป้าหมาย 434 โรง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน 112,765 ตัวอย่าง ร้อยละ 80.70 ของเป้าหมาย 
139,734 ตัวอย่าง และตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์น้ า รวม 87,478 ตัวอย่าง ร้อยละ 116.64 ของเป้าหมาย 75,000 ตัวอย่าง 
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4) ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 13,027 แห่ง ร้อยละ 80.40 ของเป้าหมาย 16,202 แห่ง พัฒนาคุณภาพ     
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน 48,883 แห่ง ร้อยละ 112.76 ของเป้าหมาย 43,350 แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 259,831 ตัวอย่าง
ร้อยละ 78.06 ของเป้าหมาย 332,880 ตัวอย่าง รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าหม่อนไหมด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
สู่มาตรฐานรวม 705 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 225 ราย  

5) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) โดยจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร 12 เรื่อง ร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 20 เรื่อง 
พัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานตามโครงการผู้น าการมาตรฐาน ผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร และพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าส าหรับผู้ประกอบการข นาดกลาง           
และขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud รวม 962 ราย จากเป้าหมาย 1,310 ราย  

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 653.45 ล้านบาท ร้อยละ 51.29 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,273.92 ล้านบาท 
 

 2.2.2 ตลาดสินค้าเกษตร 
1) ตลาดสินค้าเกษตรระดับพ้ืนที่ 

1.1) จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร และ
สมาชิกเกษตร ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 156.00 ของเป้าหมาย 25 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 1,316 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 30.39 ล้านบาท  

1.2) ศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ จัดพ้ืนที่ภายในองค์การตลาดเพ่ือเกษตร (อ.ต.ก.) เพ่ือให้เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน 
และจัดแสดงกล้วยไม้เป็นประจ าทุกเดือน  ๆละ 10 วัน ด าเนินการแล้ว 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย มีเกษตรกรเข้าร่วม 132 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 7.14 ล้านบาท  

1.3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยที่ อ.ต.ก. แล้ว 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 166.67       
ของเป้าหมาย 3 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 78 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 5.98 ล้านบาท   

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ 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 และขอใช้พ้ืนที่จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.3) โครงการตลาดน้ า อ.ต.ก. จ านวน 1 แห่ง ด าเนินการออกแบบเสร็จแล้ว และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561 
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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 9.83 ล้านบาท ร้อยละ 7.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 140.40 ล้านบาท 

 

 2.2.3 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  
1) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 นาปี พ้ืนที่ 4.23 ล้านไร่ ร้อยละ 7.27 ของเป้าหมาย 58.21 ล้านไร่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 นาปี จ านวน 0.10 ล้านครัวเรือน ร้อยละ 2.50 ของเป้าหมาย 4 ล้านครัวเรือน คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 1.70 ล้านไร่ ร้อยละ 2.93 ของเป้าหมาย 58 ล้านไร่  
2) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ขยายและจ าหน่ายของ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว) มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ 61,553.75 ตัน 

ร้อยละ 75.07 ของเป้าหมาย 82,000 ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได ้53,858.45 ตัน ร้อยละ 65.68 ของเป้าหมาย 82,000 ตัน  
3) ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นท่ีลุ่มต่ า 13 ทุ่ง ด าเนินการได ้0.80 ล้านไร่ ร้อยละ 55.17 ของเป้าหมาย 1.45 ล้านไร่  
4) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 63,354 ไร่ ร้อยละ 63.35 ของเป้าหมาย 100,000 ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าว       

และการตลาดข้าวพันธุ์ กข 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร 21,074.50 ไร่ ร้อยละ 17.56 ของเป้าหมาย 120,000 ไร่ 
5) การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง (Precision Agriculture) 2 จุด เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร  

โดยผู้ประกอบการค้าข้าวที่ท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว เป้าหมาย 100 ราย และกลุ่มเกษตรกรที่ท าบันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบการ เป้าหมาย 840 กลุ่ม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 92.18 ล้านบาท ร้อยละ 45.26 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 203.68 ล้านบาท 
 

2.3 ลดต้นทุน ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาท ่ยั่งยืน 
 2.3.1 ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแปลงใหญ่ จ านวน 240 คน เมื่อวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมทีเคพาเลซ 

จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 2 ครั้ง และพัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่แล้ว 4 รุ่น  
1.2) การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   

1.2.1) ผลลัพธ์การด าเนินงานแปลงใหญ่ปี 2559 จาก 2 ฤดูการผลิต สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิตสินค้าจากการลดต้นทุน 
1,739.21 ล้านบาท และเพ่ิมผลผลิต 4,335.75 ล้านบาท รวม 6,074.95 ล้านบาท 
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1.2.2) ผลลัพธ์การด าเนินงานแปลงใหญ่ปี 2560 จาก 1 ฤดูการผลิต สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิตสินค้าจากการลดต้นทุน 
3,007.83 ล้านบาท และเพ่ิมผลผลิต 2,103.05 ล้านบาท รวม 5,110.88 ล้านบาท 

1.3) การพัฒนาคุณภาพ เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 58,107 ราย จ าแนกเป็น GAP 
42,439 ราย เกษตรอินทรีย์ 8,010 ราย RSPO (ปาล์มน้ ามัน) 1,622 ราย และอ่ืนๆ (PGS กลุ่มรับรองตนเอง) 6,036 ราย1

 
 

1.4) การตลาด 
1.4.1) แปลงใหญ่ ปี 2559 ประกอบด้วย 9 กลุ่มสินค้า 597 แปลง แบ่งเป็น แปลงใหญ่ที่มีตลาดในท้องถิ่น (แปลงที่เกษตรกรผลิต

และจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูปในท้องถิ่นเป็นหลัก)  262 แปลง และแปลงใหญ่ที่มีตลาดรองรับหรือคู่ค้าแน่นอน2 335 แปลง  
1.4.2) แปลงใหญ่ ปี 2560 ประกอบด้วย 10 กลุ่มสินค้า 1,728 แปลง แบ่งเป็น แปลงใหญ่ที่มีตลาดในท้องถิ่น 1,299 แปลง 

และแปลงใหญ่ที่มีตลาดรองรับหรือคู่ค้าแน่นอน 429 แปลง  
1.5) การบริหารจัดการ 

 1.5.1) บูรณาการหน่วยงานในการพัฒนาทุกๆ ด้านในแปลงใหญ่ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
และสหกรณ์ และพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ รวม 5 รุ่น เป้าหมายเกษตรกรผู้จัดการแปลง 597 คน  

 1.5.2) ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 77 คน  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 รุ่น ดังนี้ (1) รุ่นที่ 1 ภาคอีสาน
ตอนบน 12 จังหวัด 107 คน วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561 (2) รุ่นที่ 2 ภาคอีสานตอนล่าง 8 จังหวัด 161 คน วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 (3) รุ่นที่ 3 ภาคตะวันตก  

                                                 
1 - GAP  หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและ  

          กระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
- PGS  หมายถึง การรับรองมาตรฐานผลผลิตอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) หมายถึง การรับประกันคุณภาพผลผลิตภัณฑ์อินทรีย์โดยชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม วิถีวัฒนธรรม 
          และการเกษตรของท้องถิ่น เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักพัฒนา นักวิชาการ และผู้บริโภค 
- RSPC หมายถึง การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil:RSPO) มาตรฐานในการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการรวมตัวจากผู้มีส่วนได้        
          ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนจัดตั้งกันเป็นองค์กร และมีการก าหนดหลักการและเกณฑ์ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการด าเนินการส าหรับการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน 

2 แปลงใหญ่ที่มีตลาดรองรับหรือคู่ค้าแน่นอน  คือ แปลงที่มีการพัฒนาด้านตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าร่วมด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ได้แก่  มีแหล่งจ าหน่าย/ช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงทางตลาด เช่น Contract 
Farming มีการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า แปลงใหญ่ข้าว กระทรวงพาณิชย์ ท า MOU เช่ือมโยงกับโรงสีทั่วประเทศ และบางส่วนเช่ือมโยงกับโรงพยาบาล  แปลงใหญ่ไม้ผล ผัก ประสาน Modern Trade ในการรับซ้ือผลผลิต เช่น 
แปลงใหญ่ผักภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงใหญ่ผักอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ฯล  แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ จ านวน 85 แปลง สนับสนุนเชื่อมโยงตลาด เช่น อ้อย - มิตรผล กุ้ง – ซีพีโคนม - สหกรณ์โคนม               
กุ้ง ปลา - ไทยยูเนี่ยน  มันส าปะหลัง - ไทยวา ฯลฯ 
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และภาคใต้ 22 จังหวัด 107 คน วันที่ 4 - 7 เมษายน 2561(4) รุ่นที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก 18 จังหวัด 102 คน วันที่ 25 - 28 เมษายน 2561 และ      
(5) รุ่นที่ 5 ภาคเหนือ 17 จังหวัด 120 คน วันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2561 

 1.5.3) การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ทั้งหมด 3,029 แปลง แบ่งเป็น  
(1) แปลงปี 2559 เป้าหมาย 597 แปลง แปลงที่ได้รับการประเมินผล 594 แปลง (ข้อมูล 77 จังหวัด/จังหวัดนครราชสีมา

แจ้งยกเลิกแปลงปศุสัตว์ 3 แปลง ) จ าแนกเป็น เกรด A 293 แปลง เกรด B 218 แปลง และเกรด C 83 แปลง 
 
(2) แปลงปี 2560 เป้าหมาย 1,728 แปลง แปลงที่ได้รับการประเมินผล 637 แปลง (ข้อมูล 33 จังหวัด) จ าแนก

เป็นเกรด A 146 แปลง เกรด B 266 แปลง และเกรด C 225 แปลง 
(3) แปลงปี 2561 เป้าหมาย 704 แปลง (จังหวัดยังไม่ได้ด าเนินการเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นแปลงใหม่) 

1.6) ผลการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  อนุมัติสินเชื่อ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561        
จ านวน 195 แปลง วงเงิน 1,174.79 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ เกษตรกรไม่สนใจขอกู้ เนื่องจากไม่ต้องการเป็นหนี้/มีหนี้เพ่ิม มีแหล่งเงินกู้อ่ืนอยู่แล้ว 
ยังไม่มีความจ าเป็นใช้สินเชื่อในขณะนี้ กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันยังไม่มีความเข้มแข็ง ยังไม่มีความไว้วางใจกันต้องใช้เวลาในการพัฒนากลุ่ม และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่าง          
ผู้ขอกู้/ ผู้ให้กู ้

1.7) งบประมาณเบิกจ่ายเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 340.44 ล้านบาท 

2) การติดตามประเมินผล รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) 
2.1) แปลงปี 2559 (ด าเนินการปีที่ 3)  

 2.1.1) การด าเนินการส่วนใหญ่เต็มประสิทธิภาพแล้ว พบว่า เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
ร้อยละ 77.44 (ปีเพาะปลูก 2558/59 เทียบกับปีเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น 2 ,169 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 4,542 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น 
6,218 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล 10,051 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก 16,389 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 207,549 บาทต่อฟาร์ม และกลุ่มประมง 11,313 บาทต่อไร่  

 2.1.2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 83.14 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง โดยกลุ่มสินค้าข้าวลดลง         
ร้อยละ 19.26 (689 บาทต่อไร่)  กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 15.04 (1,080 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 10.31  (941 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 8.29 (953 บาทต่อไร่)        
กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 9.01 (1,470 บาทต่อไร่)  กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 2.60  (47,324 บาทต่อฟาร์ม) และกลุ่มประมง ร้อยละ 8.14 (3,998 บาทต่อไร่) 
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 2.1.3) ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกรร้อยละ 55.03 มีผลผลิตต่อหน่วยทีเ่พ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.20 
(75 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 17.37 (947 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 10.13  (158 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 11.46 (73 กิโลกรัมต่อไร่)     
กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 8.99 (353 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 6.05 (โคนม 12,741 กิโลกรัมต่อฟาร์ม/โคเนื้อ 1 ตัวต่อฟาร์ม) และกลุ่มประมง ร้อยละ 12.64         
(81 กิโลกรัมต่อไร่) 

 2.1.4) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเกษตรกรร้อยละ 47.07 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปีเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 18.20 ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากก่อนมีโครงการ 

 2.1.5) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 62.12 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 28.85 น าผลผลิต
ไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกร ร้อยละ 17.45 ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด 

 2.1.6) ประเด็นที่พบ  แปลงปี 2559 ด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
เหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ และขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอ่ืนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม และโรคระบาด เป็นต้น  ราคาขายผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรยังขายได้ในราคาทั่วไป การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการ
ของภาคเอกชน 

 2.1.7) ข้อเสนอแนะ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย/นวัตกรรม         
ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจ าหน่าย (2)กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิต        
กับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพ           
ได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ และ (3) กรมวิชาการเกษตร เร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในสินค้าเกษตร 

2.2) แปลงปี 2560 (ด าเนินการปีที่ 2)  
 2.2.1 เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ ร้อยละ 64.12  (ปีเพาะปลูก 2559/60 เทียบกับ  

ปีเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น 1 ,015 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 3,233 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น 2,079 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล 4,894 บาทต่อไร่         
กลุ่มพืชผัก 3,803 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 78,964 บาทต่อฟาร์ม กลุ่มประมง 2,379 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม 1,780 บาทต่อไร่ และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ 1,574
บาทต่อราย  
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 2.2.2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 55.32 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง โดยกลุ่มสินค้าข้าวลดลง         
ร้อยละ 10.08 (359 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 8.73 (498 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 4.97 (400 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 2.62 (257 บาทต่อไร่)      
กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 6.31  (857 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 1.72 (6,405 บาทต่อฟาร์ม) กลุ่มประมง ร้อยละ 3.40 (566 บาทต่อไร่) กลุ่มหม่อนไหม ร้อยละ 6.66 
(267 บาท/ไร่) และแมลงเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.33 (238 บาทต่อราย) 

 2.2.3) ด้านการเพ่ิมผลผลิตตอ่หน่วย เกษตรกรร้อยละ 44.42 มีผลผลติต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.12 
(48 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 9.93 (391 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 7.70 (135 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 5.52 (53 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชผัก 
ร้อยละ 3.48 (129 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 5.27 (โคนม 6,933 กิโลกรัมต่อฟาร์มโคเนื้อ 0.44 ตัวต่อฟาร์ม แพะ 0.31 ตัวต่อฟาร์ม ไก่พ้ืนเมือง 31 ตัวต่อฟาร์ม)
กลุ่มประมง ร้อยละ 5.33  (21 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มหม่อนไหม ร้อยละ 2.64 (7 กิโลกรัมต่อไร่) และแมลงเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.42 (1 กิโลกรัมต่อราย) 

 2.2.4) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกร ร้อยละ 24.14 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปีเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 7.28 ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากก่อนมีโครงการ 

 2.2.5) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 38.71 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 17.20         
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 12.83 ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด 

 2.2.6) ประเด็นที่พบ แปลงปี 2560 ส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต จากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี และซื้อพันธุ์ลดลง แหล่งน้ าในแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน้ าไม่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก เทคโนโลยีที่น าเข้ามาส่งเสริมในแปลงใหญ่            
เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และมีความสนใจในเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน แต่ปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนา 
ตลอดจนความไม่เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่การผลิตกับเครื่องจักรเครื่องมือ การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกร
ผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 2560 

 2.2.7) ข้อเสนอแนะ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (2) กรมชลประทานควรด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า            
ให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอและกรมพัฒนาที่ดินควรด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอน าไป         
สู่การวางแผนบริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้  (3) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และมีจ านวนเพียงพอกับเป้าหมายในการพัฒนา 
เพ่ือให้เกษตรกรจะสามารถน าไปใช้ในแปลงได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ
ให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
ที่ทางผู้ประกอบการต้องการ และ (5) กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน 
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 
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2.3) แปลงปี 2561 (ด าเนินการเป็นปีที่ 1)  
 2.3.1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกร ร้อยละ 64.59 ได้รับการถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 38.03 

ได้รับการพัฒนา Smart Farmer ร้อยละ 78.03 ได้รับการถ่ายทอด การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 66.56 ได้รับการส่งเสริมการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 39.02 
ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มกันจ าหน่ายผลผลิต และร้อยละ 59.02 ได้รับการส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

 2.3.2) การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า เกษตรกร ร้อยละ 6.56 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร    
ร้อยละ 45.57 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 60.82 ได้รับการพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ และร้อยละ 43.61 ใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้/สาธิต         
ในแปลงใหญ่ ด้านแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ เกษตรกรทั้งหมดยังไม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกจึงยังไม่มีการสนับสนุนแหล่งน้ า เป็นเพียงการจัดท าแผนการพัฒนา          
แหล่งน้ าเท่านั้น  

 2.3.3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรกร ร้อยละ 39.34 ได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร     
เพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 18.69 ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร      

 2.3.4) การเชื่อมโยงตลาด มีแปลงที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 21.74 โดยยังไม่มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ซึ่งจะด าเนินการส่งเสริมในปีต่อไป 

 2.3.5) แปลงปี 2561 เพ่ิงเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก ซึ่งการด าเนินงานอยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
จึงยังไม่เกิดผลกระทบจากโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร จึงมีความต้องการได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลายชุมชนเข้าร่วมด าเนินการโครงการ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร และแปลงใหญ่ปี 2561
ยังท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับภาคเอกชนค่อนข้างน้อย 

 2.3.6) ข้อเสนอแนะ (1) หน่วยงานเจ้าภาพแปลงใหญ่ ควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาเพ่ือให้ 
การส่งเสริมและสนับสนุนได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (2) แหล่งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการเกษตร ซึ่งในปีแรกกรมชลประทานด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน้ า
ในแปลงใหญ่ ในปีที่ 2 ควรเร่งด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือให้เกษตรมนี้ าใช้อย่างเพียงพอน าไปสู่การวางแผนการผลิตต่อไป (3) หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรสร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่มสมาชิกเห็นประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพัฒนาต่อไปได้ และ (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่งด าเนินการประสาน
การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความม่ันใจการเข้าร่วมโครงการ 
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 2.3.2 การบริหารจัดการพื้นท ่เกษตรตามแผนท ่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) ด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ไปท าประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน 
เป้าหมาย 258,456 ไร่ ด าเนินการแล้ว 140,259 ไร่ จ าแนกเป็น ประมง 4,442 ไร่ ปศุสัตว์ 24,707 ไร่ เกษตรผสมผสานจากบ่อน้ า 37,135 ไร่  พืชทางเลือก   
ชนิดใหม่ 7,079 ไร่ แปลงต้นแบบ 1,486 ไร่ สินค้าชนิดใหม่ 39,363 ไร่  หม่อนไหม 1,224 ไร่ ปศุสัตว์และเกษตรผสมผสาน 200 ไร่ เกษตรผสมผสาน               
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 13,050 ไร่ และไม้ผล/ไม้ยืนต้น 11,573 ไร่  

1.2) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 102.21 ล้านบาท ร้อยละ 84.18 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 121.42 ล้านบาท 
2) ประเด็นท ่พบ 

2.1) หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต พบว่า  ในฤดูการผลิต ปี 2560/61 เกษตรกรร้อยละ 95.98 ยังคงผลิตสินค้าชนิดใหม่  (ไม้ผล 
อ้อย ปาล์มน้ ามัน เกษตรผสมผสาน ฯลฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และร้อยละ 34.33 ต้องการจะขยายพ้ืนที่เพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรายละ 5.22 ไร่  
ทั้งนี้ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก อาทิ การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ การสนับสนุนปัจจัย และผลที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยน  

2.2) แนวทางการด าเนินงานโครงการ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเน้นในรายที่ประสบผลส าเร็จ      
จากการปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้ น ระหว่างรอผลผลิต           
จากพืชหลักที่ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เสริม 

 

 2.3.3 ศูนย์เร ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) จัดท าแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. รวมทั้งจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ครบ 882 ศูนย์ 

1.2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ทั้งระดับประเทศ 4 ครั้ง ระดับเขต 27 ครั้ง และ
ระดับจังหวัด 231 ครั้ง ตามล าดับ และจัดอบรมเกษตรกรผู้น า ศูนย์ละ 30 ราย รวม 26,460 ราย ตามเป้าหมาย 

1.3) การให้บริการของ ศพก. ด าเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรทั้ง 882 ศูนย์ รวม 147,922 ราย และให้บริการ      
ด้านการเกษตร 28,529 ราย รวมทั้งบริการข้อมูลข่าวสาร/วิชาการ 6,448 ครั้ง 

1.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 111.34 ล้านบาท ร้อยละ 48.25 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 230.76 ล้านบาท 
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2) ประเด็นท ่พบ 
 ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการถ่ายทอด หรือองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ หลักสูตรที่แต่ละหน่วยงานถ่ายทอดมีความซ้ าซ้อน       

ของเนื้อหา และเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ควรบูรณาการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน และในกลุ่มเป้าหมายเดิมควรให้
ความรู้ในลักษณะต่อยอดความรู้เดิม เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่หลากหลายสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ ควรให้ค าแนะน าแก่ ศพก. ในการรวบรวมและ
จัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 

 2.3.4 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
1) ผลการด าเนินงาน (ณ 30 เมษายน 2561) 

1.1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน 77,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.87 ของเป้าหมาย 198,899 ราย จ าแนกเป็น 
1.1.1) 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) 
1.1.2) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3,034 ราย ร้อยละ 91.25 ของเป้าหมาย 3,325 ราย (ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer 

2,268 ราย เกษตรกรต้นแบบ 248 ราย และไม่ผ่านการประเมิน 518 ราย) 
1.1.3) 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)  
1.1.4) พัฒนาเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (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) 
1.2) การพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ของหน่วยงานบูรณาการ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร 

2) ผลการติดตาม 
2.1) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ หลังการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 83.33       

มีการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer สร้างแบรนด์สินค้า วางแผนการผลิต สังเกตอาการสัตว์เจ็บป่วย และวิธีการผสม
อาหารเลี้ยงสัตว์ ส่วนอีกร้อยละ 16.67 ยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้ เนื่องจากติดภารกิจ และเพ่ิงเข้าร่วมโครงการ  

2.2) ผลที่เกิดขึ้นหลังน าความรู้ไปใช้ เกษตรกรร้อยละ 40.00 มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมขึ้น รองลงมาร้อยละ 33.33 
เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับตนเอง ร้อยละ 20.00 สามารถเฝ้าระวังและป้องกันอาการเจ็บป่วยและการระบาดของโรคสัตว์ได้ วางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 13.33 
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2.3) ผลกระทบจากการพัฒนา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 88.89 ได้เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างเต็มตัว ร้อยละ 11.11 ยังคงท าอาชีพเกษตร
ควบคู่กับงานประจ า ร้อยละ 61.11 มีการจ าหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ โดยการสร้างเพจเพ่ือจ าหน่ายสินค้า และในจ านวนนี้ร้อยละ  9.09 ได้น าระบบจ่ายเงินด้วย 
QR Code มาใช้ในการจ าหน่ายสินค้า 

2.4) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ในบางพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้เกษตรกรเสียโอกาส ดังนั้น ควรให้ผู้น าชุมชนหรือ

สถาบันศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นผู้ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะกระจายข่าวได้ทั่วถึงและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่แท้จริงเพ่ิมขึ้น 
 

 2.3.5 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ าเภอด้วยกลไกประชารัฐ จ านวน 340 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 40 แห่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ขยายช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพ่ิม ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.68 จากเป้าหมาย 94 แห่ง 

2) มูลค่าการให้บริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือข่ายของสหกรณ์ระดับอ าเภอ โดยให้บริการปัจจัยการผลิตคุณภาพคิดเป็นมูลค่า 
1,333.46 ล้านบาท และการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 4,820.16 ล้านบาท 

3) สหกรณ์ได้รับการพัฒนา โดยความร่วมมือประชารัฐ ส่งผลให้มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น 94 แห่ง ผลิตภัณฑ์ได้รั บการแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 83 ผลิตภัณฑ์ (77 แห่ง) ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน 47 ผลิตภัณฑ์ (33 แห่ง) 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 7.24 ล้านบาท ร้อยละ 65.82 ของบประมาณท่ีจัดสรร 11.00 ล้านบาท  
 

 2.3.6 ธนาคารสินค้าเกษตร 
ด าเนินการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรรวม 7 ประเภท ดังนี้ 
1) ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ 11,363 ตัว คิดเป็นร้อยละ 126.26 

ของเป้าหมาย 9,000 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ 10,603 ตัว คิดเป็นร้อยละ 212.06 ของเป้าหมาย 5,000 ตัว                   
2) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก 2,956 ตัน คิดเป็นร้อยละ 110.22 ของเป้าหมาย 2,682 ตัน และน้ าหมักชีวภาพ 672,700 ลิตร 

คิดเป็นร้อยละ 83.75 ของเป้าหมาย 749,500 ลิตร  
3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 20 แห่ง โดยสนับสนุน          

เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร 3.50 ตันต่อแห่ง รวม 49 ตัน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 70 ตัน และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากธนาคารฯ       
ทีจ่ัดตั้งปี 2559 – 2560 รวม 75 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 600 ตัวอย่าง  
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4) ธนาคารข้าวในสถาบันในเกษตรกร เริ่มด าเนินการในปี 2561 เป็นปีแรก จ านวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 113.51 ของเป้าหมาย 
37 แห่ง ให้บริการแก่สมาชิก 3,473 ราย คิดเป็นร้อยละ 173.65 ของเป้าหมาย 2,000ราย โดยให้ยืมข้าวสารเพ่ือบริโภค 11,610กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์          
เพ่ือเพาะปลูก 284,401 กิโลกรัม และสมาชิกฝากขายข้าวเปลือก 675,256 กิโลกรัม 

5) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ในปี 2561 รวม 3 แห่ง รับฝากลูกโคจากสมาชิก 340 ราย คิดเป็น       
ร้อยละ 68.00 ของเป้าหมาย 500 ราย สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร  350 ตัว และสมาชิกถอนคืนโคสาวท้องแล้ว 114 ราย รวม 237 ตัว  

6) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงในปี 2561 ตามเป้าหมาย 20 แห่ง โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
สู่แหล่งน้ า 1.78 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 89.00 ของเป้าหมาย 2.00 ล้านตัว ผลิตอนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแหล่งน้ าชุมชน 0.30 ล้านตัว   
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 0.40 ล้านตัว  

7) ธนาคารหม่อนไหม ด าเนินการพัฒนาศักยภาพธนาคารเดิมที่จัดตั้งในปี 2560 รวม 5 แห่ง และสนับสนุนวัสดุในการท าธนาคาร      
ที่จัดตั้งปี 60 จ านวน 2 แห่ง ขยายผลไปในพ้ืนที่อ่ืนในปีงบประมาณ 2561 โดยจัดตั้งธนาคารเพ่ิมอีก 6  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของเป้าหมาย 11 แห่ง และ
สนับสนุนวัสดุทั้ง 3 แห่ง  

8) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 34.33 ล้านบาท ร้อยละ 60.93 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 56.34 ล้านบาท 
 

 2.3.7 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน  
1) ผลการด าเนินงาน  

1.1) สนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร อาทิ รถเกี่ยวนวดข้าว รถด านา เครื่องหยอดข้าว ให้สหกรณ์
ผู้ผลิตข้าว รถบรรทุกน้ านมดิบ รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องผสมอาหาร ให้สหกรณ์โคเนื้อและโคนม ฯลฯ เป้าหมาย 58 แห่ง ด าเนินการได้ 47 แห่ง หรือร้อยละ 81.03        
ของเป้าหมาย ส่วนที่เหลือสหกรณ์ขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนแล้ว 11 แห่ง และขอยกเลิกบางรายการ 3 แห่ง รวม 14 แห่ง 18 รายการ เนื่องจากยุติการด าเนินงาน
โครงการ จัดซื้อด้วยงบประมาณของสหกรณ์เอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ไม่มีความพร้อมและไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบก่อสร้ าง และที่ประชุม
คณะกรรมการของสหกรณ์มีมติไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างขอยกเลิกอีก 1 สหกรณ์ 

1.2) พัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในพ้ืนที่ 3 หลักสูตร ซึ่งระดับ 1 พัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องด้านการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรแล้ว 2,106 ราย หรือร้อยละ 100.29 ของเป้าหมาย 
2,100 ราย คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ระดับ 1 เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคเพ่ิมเติมเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 เป้าหมาย 125 ร าย ด าเนินการแล้ว         
131 ราย หรือร้อยละ 104.80 ของเป้าหมาย ส่วนช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 คัดเลือกจากเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในระดับ 2 เพ่ือพัฒนาต่อยอดและสามารถน าไป
ประกอบอาชีพช่างเกษตรภายในชุมชนได้ เป้าหมาย 50 ราย ด าเนินการได้ 51 ราย หรือร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 
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1.3) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต         
965 ราย หรือร้อยละ 107.22 ของเป้าหมาย 900 ราย 

1.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 132.48 ล้านบาท ร้อยละ 86.75 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 152.71 ล้านบาท 
2) ผลการติดตาม  

2.1) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณ์การเกษตรสรรพยา จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ ากัด 
สรุปผลได้ดังนี้ 

 2.1.1) การให้บริการของสหกรณ์ หลังได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวนวดข้าว มีการให้บริการสมาชิกในช่วงเดือนเมษายน 2560 – 
เดือนพฤษภาคม 2561 คิดเป็นพ้ืนที่ 200 ไร่ ในอัตราไร่ละ 400 บาท ขณะที่ผู้ประกอบเอกชนคิดค่าบริการไร่ละ 450 – 500 บาท ช่วยลดต้นทุนค่ารถเกี่ยวนวด         
ให้สมาชิกได้เฉลี่ยไร่ละ 50 - 100 บาท 

 2.1.2) การใช้บริการของสมาชิก ก่อนสหกรณ์ได้ร ับการสนับสนุนรถเกี ่ยวนวดข้าว ร้อยละ 100.00 ใช้บริการของ
ผู้ประกอบการเอกชน แต่หลังจากสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวนวดแล้ว ร้อยละ 71.43 ใช้บริการทั้งสองแหล่ง ขณะที่อีกร้อยละ 28.57 ใช้บริการของสหกรณ์  
เพียงแหล่งเดียว โดยสมาชิกให้เหตุผลที่ยังใช้บริการของเอกชน เนื่องจากมีจ านวนรถเกี่ยวนวดมากกว่าสหกรณ์ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ให้บริกา รที่รวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะคิด
ค่าบริการแพงกว่า ขณะที่สมาชิกที่ใช้บริการของสหกรณ์ ให้เหตุผลว่า ค่าบริการถูกว่าเอกชน 

 2.1.3) ปัญหาอุปสรรค พบว่า ร้อยละ 42.86 เท่ากัน คือ รถเกี่ยวนวดของสหกรณ์มีน้อยไม่สามารถให้บริการในช่วง           
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกัน และบุคลากรของสหกรณ์ยังขาดความช านาญในการใช้รถเกี่ยวนวด ท าให้พ้ืนที่นาของเกษตรกรเสียหาย ร้อยละ 28.57 ได้รับสนับสนุน        
รถเก่ียวนวดล่าช้า สมาชิกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว และร้อยละ 14.29 สมาชิกเห็นว่า ในการให้บริการของสหกรณ์มีความยุ่งยากกว่าของเอกชน 

 2.1.4) ขอ้เสนอแนะ ในประเด็นความไม่เพียงพอของรถเก่ียวนวด สหกรณ์ควรจัดท าแผนการให้บริการล่วงหน้า และท าหน้าที่
เป็นคนกลางในการประสานกับผู้ประกอบการเอกชนในการร่วมให้บริการแก่สมาชิก ส่วนการขอสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรควรมีการเตรียมการขั้ นตอนจัดซื้อจ้าง
ล่วงหน้า เมื่อได้รับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันที รวมทั้งศึกษาขั้นตอนการให้บริการของผู้ประกอบการเอกชนแล้วน ามาปรับใช้ในสหกรณ์ เพ่ือลดปัญหาความยุ่งยาก  

2.2) การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ผลการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
และชัยนาท สรุปผลได้ดังนี้ 

 2.2.1) ความรู้ก่อนการอบรม เกษตรกรร้อยละ 100 มีความรู้ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยหลัง
ผ่านการอบรม เกษตรกรที่ท าการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเอง คิดเป็นร้อยละ 93.75 และจ้างช่างมาด าเนินการในกรณีที่เสียหรือช ารุดมาก คิดเป็นร้อยละ 56.25 
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 2.2.2) ความเห็นของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 46.15 ต้องการให้หน่วยงานจัดท าหลักสูตรที่มีเนื้อหามากกว่า
ความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ท าเองได้อยู่แล้ว รองลงมาร้อยละ 23.08 ต้องการให้ช่วงเวลาในการจัดอบรมไม่ตรงกับช่วงที่เกษตรกรท าการเพาะปลูก จะได้เข้าอบรม    
ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 15.38 ต้องการให้เพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากข้ึนกว่าเดิม นอกนั้นเสนอว่า ในการฝึกปฏิบัติควรมีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับจ านวน
ผู้เข้าอบรม สถานที่อบรมควรเป็นในหมู่บ้าน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง และให้มีการติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องหลังการอบรม 

 2.2.3) ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมการเกษตร ควรน าความเห็นของเกษตรกรไปพิจารณาวางแผนการด าเนินงาน 
 

2.4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพ ยง 
  2.4.1 การพัฒนาเกษตรอินทร ย์ 

1) กลุ่มขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 25,296 ราย ร้อยละ 115.11  
ของเป้าหมาย 21,975 ราย ด้านการผลิตชีวินทรีย์ ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ 20 ศูนย์ ร้อยละ 142.86 ของเป้าหมาย 14 ศูนย์ ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช 
6,594 ตัวอย่าง ร้อยละ 56.48 ของเป้าหมาย 11,674 ตัวอย่าง ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 108,500 ตัว ร้อยละ 70.92 ของเป้าหมาย 153,000 ตัว  
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ 42 แปลง ร้อยละ 182.61 ของเป้าหมาย 23 แปลง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน (กลุ่มใหม่) 1 ,340 ราย  
ร้อยละ 81.71 ของเป้าหมาย 1,640 ราย 

2) กลุ่มขั้นที่ 2 ระยะปรับเปลี่ยนการผลิต  
2.1) ถ่ายทอดความรู้ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจประเมินรวม 

17,655 ราย ร้อยละ 78.79 ของเป้าหมาย 22,409 ราย นอกจากนี้ ได้จัดท าแปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ 347 ราย จากเป้าหมาย 1,784 ราย  
2.2) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่

มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 3,608 ราย หรือร้อยละ 84.40 ของเป้าหมาย 4,275 ราย รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 
16,184 ตัว หรือร้อยละ  89.91 ของเป้าหมาย 18,000 ตัว ด้านการรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ 1,304 ราย หรือร้อยละ 41.74 ของเป้าหมาย 3,124 ราย และ   
ในพ้ืนที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบ 10,125 ไร่ ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภ าพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์รวม 38 ครั้ง หรือร้อยละ 111.76 ของเป้าหมาย 34 ครั้ง 

2.3 ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 1,590 ราย หรือร้อยละ 31.80 ของเป้าหมาย 5,000 ราย และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
ในกลุ่มเดิม 841 ราย หรือร้อยละ 83.02 ของเป้าหมาย 1,013 ราย รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรและพิกัดแปลง (PGS) ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 1,334 ราย หรือร้อยละ 65.88 
ของเป้าหมาย 2,025 ราย 
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2.4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดหาน้ า และปรับปรุงระบบส่งน้ าในพ้ืนที่เป้าหมาย 1,370 ไร่ มีความก้าวหน้า
ร้อยละ 53.80 ของกระบวนงานก่อสร้าง รวมทั้งด าเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบส่งน้ าในพื้นที่ยโสธรโมเดล 3,500 ไร่ ตามเป้าหมาย ส่วนด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ได้มีการผลิตปุ๋ยหมักโดยศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 967 ตัน หรือร้อยละ 57.32 ของเป้าหมาย 1,687 ตัน  

2.5 กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การจัดท าหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 22 แห่ง การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน  
1 กองทุน พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ระบบรับรองแบบกลุ่ม 10 กลุ่ม การตรวจวิเคราะห์สาร 100 ตัวอย่าง และการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 6,000 เล่ม การจัดประชุมสัมมนาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ 3 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3) กลุ่มขั้นที่ 3 เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  
3.1) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยด าเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ 55 ศูนย์ สูงกว่าเป้าหมาย 23 ศูนย์ การจัดท าบัญชี

ต้นทุนอาชีพ 556 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 280 ราย การเลี้ยงปลาในนาข้าวครบ 1,000 ราย และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองกลุ่ม 256 ราย หรือร้อยละ 40.70  
ของเป้าหมาย 629 ราย นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ยโสธรโมเดล ครบ 89 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับ รอง (กลุ่มเดิม) ขั้น 3       
รวม 138 ราย จากเป้าหมาย 25 ราย  

3.2) ถ่ายทอดความรู้ โดยฝึกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมรวม 463 ราย หรือร้อยละ 100.65   
ของเป้าหมาย 460 ราย สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตว์ 5 แห่ง หรือร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 8 แห่ง 

3.3) ตรวจต่ออายุ และตรวจรับรองฟาร์มพืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ รวม 23,144 ราย หรือร้อยละ 90.87 
ของเป้าหมาย 25,468 ราย สถานที่จัดจ าหน่ายเกษตรอินทรีย์ 149 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 49 แห่ง และตรวจวิเคราะห์สาร 28 ตัวอย่าง ร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 
60 ตัวอย่าง  

3.4) ศึกษาวิจัยด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวม 5 เรื่อง เสร็จแล้ว 1 เรื่อง ที่เหลือมีผลส าเร็จร้อยละ 50     
ของกระบวนงาน  และพัฒนาตลาดสีเขียวครบ 10 แห่ง  

3.5) พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง ได้แก่ ปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 7 แห่ง หรือร้อยละ 77.78 ของเป้าหมาย 9 แห่ง ส่วนพืชอินทรีย์        
1 ระบบ และข้าวอินทรีย์ 1 ครั้ง รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.6) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว และจัดท ารหัสต่อท้ายพิกัดศุลากร
ส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์รวม 2 เรื่อง รวมทั้งการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 465.98 ล้านบาท ร้อยละ 51.07 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 912.36 ล้านบาท 
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5) ประเด็นที่พบ 
    5.1) แหล่งจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ยังไม่ครอบคลุม ท าให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจ าหน่ายกรณีต่างอ าเภอ โดยหน่วยงานให้

ความรู้และสนับสนุนการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากข้ึน 
    5.2) หลักสูตรที่ถ่ายทอดในเรื่องเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรมีความเห็นว่า ยังไม่ เพียงพอต่อการน าไปท าเกษตรอินทรีย์ และเน้นเนื้อหา

วิชาการมากกว่าการฝึกปฏิบัติ  
 

  2.4.2 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎ ใหม่ 
1) รับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการรายใหม่ ปี 2561 จ านวน 70,169 ราย ร้อยละ 100.24 ของเป้าหมาย 70,000 ราย 

ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุ่มของเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 จ านวน 70,034 ราย จ าแนกเป็น กลุ่ม A (เกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่  
ขั้นที่ 1)  17,534 ราย กลุ่ม B (เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 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 68,676 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.11 จากเป้าหมาย 70,000 ราย รวมทั้งส่งเสริม องค์ความรู้        
เชิงปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ ซึ่งหลักสูตรจะพิจารณาจากความเหมาะสม ความสอดคล้องกับรูปแบบการท ากิจกรรมและสภาพภูมินิเวศในแต่ละพ้ืนที่ 
เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ า การท าปุ๋ยการปรับปรุงดิน เป็นต้น รวม 49,230 ราย 

 3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 40,947 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.50 จากเป้าหมาย 70,000 ราย และ
ติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับกรม รวม 22,252 ราย และ 6,377 ราย ตามล าดับ 

 4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 60.53 ล้านบาท ร้อยละ 16.68 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 362.81 ล้านบาท 
 

2.5 การช่วยเหลือด้านหน ้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1) ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 จ านวน 12 ,784 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของเป้าหมาย 

86,926 ราย วงเงินที่ได้รับ 15.42 ล้านบาท  
2) พักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 มีเกษตรกรที่ได้รับการชดเชย

ดอกเบี้ย 28,936 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.68 ของเป้าหมาย 104,525 ราย วงเงินที่ได้รับ 26.95 ล้านบาท 
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3) ปัญหาอุปสรรค   
 3.1) ภาครัฐก าหนดให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่แต่ละรายจะมีมากกว่า 1 สัญญา 

แตส่ามารถเลือกขอรับความช่วยเหลือได้เพียง 1 สัญญา ท าให้จ านวนสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือต่ ากว่าเป้าหมาย 
 3.2) ความซ้ าซ้อนของโครงการ/มาตรการในปีการผลิต 2559/60 ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเลือกและปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมโครงการ 

ที่เห็นว่าได้ประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด และไม่เป็นภาระกับสหกรณ์ 
4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 42.37 ล้านบาท ร้อยละ 8.47 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 500.00 ล้านบาท   
 

2.6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท ่ระดับภาค 
1) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย และจัดการคุณภาพน้ า  

1.1) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และเชื่อมโยงเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่       
คิดเป็นพ้ืนที่ชลประทานรวม 41,034 ไร่ ร้อยละ 15.41 ของเป้าหมาย 266,338 ไร่ มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 12,690 ไร่ ร้อยละ 4.60 ของเป้าหมาย 276,004 ไร่ 
ครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 3,073 ครัวเรือน ร้อยละ 4.24 ของเป้าหมาย 72,397 ไร่  

1.2) จัดหาแหล่งน้ าในไร่นา แหล่งน้ าชุมชน และแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 19,552 บ่อ ร้อยละ 43 .45 ของเป้าหมาย 
45,000 บ่อ และ 189 แห่ง ร้อยละ 80.77 ของเป้าหมาย 234 แห่ง ตามล าดับ 

1.3) ลดการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ชลประทานเดิม โดยปรับปรุงงานชลประทาน 3,961 รายการ ร้อยละ 94.81 ของเป้าหมาย 
4,178 รายการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 86,670 ไร่ ร้อยละ 4.82 ของเป้าหมาย 1.80 ล้านไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 15,993 ไร่ ร้อยละ 10.01 ของเป้าหมาย 
159,741 ครัวเรือน รวมทั้งด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ครบตามเป้าหมาย 122,070 ไร่  

1.4) ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าและบรรเทาปัญหาฝนแล้งในพื้นที่รวม 401 ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมาย 171 ล้านไร่ หรือ        
ร้อยละ 174.35 ของเป้าหมาย 230 ล้านไร่ 

1.5) จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย ผ่านโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 88,960 ไร่ ร้อยละ 12.64            
ของเป้าหมาย 703,657 ไร่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ 14,911 ครัวเรือน ร้อยละ 16.50 ของเป้าหมาย 90,382 ครัวเรือน 

1.6) จัดท าโครงการจัดการคุณภาพน้ า จ านวน 91 รายการ จากเป้าหมาย 154 รายการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 151,925 ไร่          
ร้อยละ 57.04  ของเป้าหมาย 266,365 ไร่ 
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2) แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาระดับภาค มีพ้ืนที่ชลประทานรวม  1,900 ไร่ ร้อยละ 1.30 ของเป้าหมาย 146,336 ไร่ พ้ืนที่รับประโยชน์      
5,250 ไร่ ร้อยละ 1.40 ของเป้าหมาย 374,861 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 2,011 ครัวเรือน ร้อยละ 2.56 ของเป้าหมาย 78,457 ครัวเรือน 

3) ปัญหาอุปสรรค การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากปัญหาการจัดหาที่ดิน เกษตรกรไม่ยินยอมรับค่าทดแทนที่ดิน บุกรุกพ้ืนที่ด าเนินการเพ่ือเพาะปลูก 
บางแห่งพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการเพิกถอน ได้เปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และต้องด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวน 
และปัญหาฝนที่ตกลงมาในปริมาณท่ีมาก 
   4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 19,013.60 ล้านบาท ร้อยละ 42.23 ของงบประมาณที่จัดสรร 45,024.02 ล้านบาท 

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



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ

และเฝ้าระวงัการท้าการประมงให้มีประสิทธภิาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตวน์้า้หรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้า้ได้ต้ังแต่การท้าการประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
เปา้หมายของโครงการ จ้านวนเรือที่ออกไปท้าการประมงไม่เกินจ้านวนวนัสูงสุดที่ก้าหนด 5,500 ล้า
ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี (ปี 2560 - ปี 2564)
งบประมาณโครงการป ี2561 จ้านวน 577,954,200 บาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คร้ัง 200,000 254,208 41,208 295,416
2. ควบคุมและเฝ้าระวงัการท้าประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 62 คร้ัง 2,340 1,524 307 1,831
3. ส้ารวจและรวบรมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ล้า 1,800 1,593 204 1,797
เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง
4. ออกใบอนุญาตท้าการประมงและจดทะเบียน ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ฉบับ 10,070 10,600 25 10,625
5. สุ่มตรวจสัตวน์้า้ท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 คร้ัง 19,500 32,464 5,458 37,922
ที่แจง้เข้าและมีการขนถ่ายสัตวน์้า้
6. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โรง 178 179  - 179
 (Traceability at processing plant)
7. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 577.954 179.271 42.564 221.835
   7.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 153.275 36.761 190.036
   7.2 งบลงทุน ล้านบาท 25.343 4.910 30.253
   7.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท  - 1.009 1.009
   7.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท 0.653 -0.115 0.538

หมายเหตุ : งบรายจา่ยอืน่ เดือน พ.ค. ติดลบ เนือ่งจากมีการปรับปรุงบัญชีเบิกจา่ย
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1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เพื่อก้าหนดนโยบาย ก้ากับดูแลบริหารจดัการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์้า้ตามพระราชก้าหนดการประมงให้อยูใ่นระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถท้าการประมงได้อย่างยัง่ยืน มีระบบติดตาม ควบคุม

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับกรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมวชิำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมหม่อนใหม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำยที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำนตำมกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

เปา้หมายโครงการ แปลง/ฟำร์ม : พืช/ประมง/ปศุสัตว ์ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 85

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ 2561 

งบประมาณโครงการ ๒๕๖๑ จ ำนวน 1,272,676,100 บำท

แผนและการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ค าชีแ้จง/
เปา้หมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 
GAP,GI  กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ
การผลิตข้าวตามระบบ (GMP / HACCP) 
    1.1 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนเมล็ดพันธุข์้ำว (กข.)
          1) กำรตรวจประเมินตำมแบบกำรตรวจประเมิน แปลง 1,500 - - -
ระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุข์้ำว ตำมข้อก ำหนด มกษ.

4406-2560 1/

         2) ตรวจประเมินสถำนที่รวบรวมคัดบรรจุ แห่ง 50 - - -

เมล็ดพันธุข์้ำว  2/

         3) จ ำนวนแปลงข้ำวที่ผ่ำนมำตรฐำน (GAP Seed)3/ แปลง 1,500 - - -
แปลง 1,500 - - -

   1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบมำตรฐำน (กข.)
         1) จำ้งตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP แปลง 3,500 52  - 52

 แบบรำยเด่ียว 5/ ไร่ 775  - 775

หมำยเหตุ :      1/ อยูร่ะหวำ่งกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุข์้ำว รุ่นที่ 1 จ ำนวน 648 แปลง
                             2/ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ อยูร่ะหวำ่งกำรรวบรวมข้อมูลเป้ำหมำย
                             3/ อยูร่ะหวำ่งกำรตรวจประเมินฯ 648 แปลง และอยูร่ะหวำ่งกำรรวบรวมข้อมูลเป้ำหมำยเพิ่มเติม
                             4/ ยังไม่ได้มีกำรประชุมทบทวนผลกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุข์้ำว รุ่นที่ 1 จ ำนวน 648 แปลง
                             5/ อยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำวคุณภำพ GAP
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         4) กำรออกใบรับรองระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุข์้ำว4/

2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน (GAP)
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานงบประมาณ ป ี2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ค าชีแ้จง/
เปา้หมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานงบประมาณ ป ี2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           2) จำ้งตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP กลุ่ม 4,000 - - -

           3) จ ำนวนแปลงข้ำวที่ผ่ำนมำตรฐำน (GAP) 7/ แปลง 3,500 52  - 52
           4) ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน GMP/HACCP โรงสี 20 8 2 10

โรงสีข้ำว 8/

           5) มีโรงสีข้ำวผ่ำนกำรรับรองคุณภำพกำรผลิตข้ำว โรงสี 20 8 - 8

ตำมระบบ GMP/HACCP 9/

           6) ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ข้ำว/ แห่ง / แห่ง 20 / 20 7 9 16

ผลิตภัณฑ์ข้ำวที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 10/

           7) สัมมนำเพิ่มประสิทธภิำพกำรตรวจสอบ รำย 200 168 - 168

และรับรองมำตรฐำนข้ำว 11/

           8) อบรมหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบ รำย 550 - 387 387
ควบคุมภำยในส ำหรับกำรรับรองแบบกลุ่มตำมมำตรฐำน 

GAP 12/

ระบบ 1 - - -

     1.3 กำรตรวจรับรอง GAP/GMP/ห้องปฏิบัติกำร

           1) กำรตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP (วก.) แปลง 93,000 41,032 8,321 49,353
           2) ตรวจรับรองโรงงำนแปรรูป/โรงรม (วก.) โรง 883 405 125 530
           3) พัฒนำห้องปฏิบัติกำร (วก.)  14/ แห่ง 38 - - -

หมำยเหตุ :    6/ อยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรขออนุมัติหลักกำร  7/ อยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำร ขออนุมัติหลักกำร
                          8/ เดิมมีโรงสีข้ำว ได้ขอกำรรับรองระบบฯ จ ำนวน 7 โรงสี  ในปี 2560 และใน ปี 2561  ได้ขอกำรรับรองฯ เพิ่มจ ำนวน 2 โรงสี รวมได้รับกำรรับรองระบบฯ จ ำนวน 10 โรงสี
                          9/ เดิมมีโรงสีข้ำว ได้ขอกำรรับรองระบบฯ จ ำนวน 7 โรงสี ในปี 2560  และใน ปี 2561  ได้ขอกำรรับรองฯ เพิ่มจ ำนวน 1 โรงสี รวมได้รับกำรรับรองระบบฯ จ ำนวน 8 โรงสี
                         10/ เดิมมีโรงสีข้ำว ได้ขอกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตภัณฑ์ข้ำว ในปี 2560 จ ำนวน 6 แห่ง  และในปี 2561 ได้ขอกำรรับรองฯ เพิ่มจ ำนวน 9 โรงสี รวมได้รับกำรรับรองระบบฯจ ำนวน 16 แห่ง
                         11/ จดัอบรมสัมมนำเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ จ ำนวน 168 รำย  12/ โอนเงินงบประมำณเบิกจำ่ยให้ มกอช. เป็นผู้ด ำเนินกำรจดัอบรมหลักสูตรฯ แทน
                         13/ ส่งเบิกจำ่ยเงิน งวดที่ 1 วนัที่ 4 พ.ค. 61   14/ อยูใ่นขัน้ตอนกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรผลกำรด ำเนินกำรร้อยละ 64.40
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แบบกลุ่ม (โครงกำรนำแปลงใหญ)่ 6/

         9) พัฒนำระบบกำรตรวจสอบและออกใบรับรองกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับข้ำวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13/



ค าชีแ้จง/
เปา้หมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานงบประมาณ ป ี2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           1) พัฒนำเจำ้หน้ำที่ที่เป็นที่ปรึกษำเกษตรกร รำย 500 513  - 513
ด้ำน GAP
           2) อบรมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP รำย 15,000 15,013  - 15,013
และศึกษำดูงำน
           3) ติดตำมให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตรวจประเมิน - 15,000 - 8,304 8,304

แปลงเบื้องต้นตำมระบบ GAP 15/

- - -  - -
ส่งเสริมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
           5) ประชำสัมพันธ์
           6) กำรบริหำรโครงกำร - - -  - -

- - -  - -
โครงกำร (กสก.)

2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
    2.1 สถำนประกอบกำรสินค้ำปศุสัตวท์ี่ได้รับบริกำรตรวจ แห่ง 43,350 45,665 3,218 48,883
ประเมินมำตรฐำน (ปศ.)
        1) ตรวจรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว ์43,100 แห่ง
(48,637 แห่ง)
        2) พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำล
ด้ำนปศุสัตว ์(246 แห่ง)

แห่ง 16,202 11,529 1,498 13,027
    2.3 ตรวจวเิครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตวใ์ห้ได้มำตรฐำน ตัวอย่ำง 332,880 229,102 30,729 259,831
ตำมเกณฑ์ก ำหนด (ปศ.)

3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง
    3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง (ฟำร์ม/ ฟำร์ม 32,111 22,181 3,417 25,598
โรงงำน/เรือประมง/สถำนประกอบกำร) (กป.)
    3.2 ตรวจสถำนประกอบกำร (กป.) โรง 434 344 18 362
    3.3 ตรวจวเิครำะห์คุณภำพสินค้ำประมง (กป.) ตัวอย่ำง 139,734 97,546 15,219 112,765
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           7) กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

    2.2 ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนฟำร์ม (ปศ.)

           4) กำรบริหำรจดักำรและพัฒนำขับเคล่ือนงำน

 1.4 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน โดย GAP พืช



ค าชีแ้จง/
เปา้หมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานงบประมาณ ป ี2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.4 ตรวจเฝ้ำระวงั ป้องกัน ควบคุมโรคและเชือ้ด้ือยำ ตัวอย่ำง 75,000 73,737 13,741 87,478
(กป.)
4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าหม่อนไหม
    - ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ รำย 480 705 - 705
สู่มำตรฐำน (มม.)
5. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง)  
(มกอช.)

เร่ือง 2 - - -

(มกอช.) 16/

    5.2 กำรจดัท ำมำตรฐำน 17/ เร่ือง 20 12 - 12

    5.3 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรมำตรฐำน กลุ่มสินค้ำ
รำย 40 40 - 40

          2) พัฒนำผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษำเกษตรกร รำย 570 475 72 537
รำย 700 338 47 385

QR Trace On Cloud

    5.4 กำรพัฒนำอำหำรฮำลำล กิจกรรม 4 3 - 3

2. งบประมาณที่เบกิจ่าย 18/ ล้ำนบำท 1,273.92 569.00 84.45 653.45
     2.1 งบด ำเนินงำน
     2.2 งบลงทุน
     2.3 งบเงินอุดหนุน
     2.4 งบรำยจำ่ยอืน่

หมำยเหตุ :  15/ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยมีคณะอนุกรรมกำร MOU GAP พืช (ระหวำ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมวชิำกำร) ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของจงัหวดั โดยตำมแผนเกษตรกรที่ผ่ำนถูกส่งเข้ำระบบกำรตรวจรับรองภำยในเดือนมิถุนำยน 2561 เพื่อให้หน่วยตรวจรับรองด ำเนินกำรต่อไป
                16/ อยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับ
                        17/ น ำเสนอร่ำงมำตรฐำนต่อคณะกรรมกำรมำตรฐำนเพื่อให้ควำมเห็นชอบแล้ว อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอเพื่อลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
                18/ ไม่รวมกำรเบิกจำ่ยงบประมำณข้อ 1.3 กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร
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ภำยใต้แนวคิด คนดี คนเก่ง คน Q

          1) พัฒนำศักยภำพผู้น ำรุ่นใหม่ของ มกอช. ตำม
โครงกำรผู้น ำกำรมำตรฐำน Standard Smart Leader

    5.1 กำรจดัท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับ

          3) พัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กบนระบบ



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 ( ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)
    1.1 ตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่
          1) จดัตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่จดักิจกรรม คร้ัง 25 32 7 39  - มีเกษตรเข้าร่วม
โครงการภายใต้ชือ่ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก 1,316 ราย
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูป มูลค่าจ าหน่ายรวม 
จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง 30,394,919.00 บาท
          2) การด าเนินงานศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ คร้ัง 12 7 2 9  - มีเกษตรเข้าร่วม
              2.1) จดัพื้นที่ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับ 132 ราย
เกษตรกร เพื่อจ าหน่ายสินค้าที่ได้คุณภาพมาตราฐาน มูลค่าจ าหน่ายรวม  
ให้แก่ผู้บริโภค ทุกเดือนๆ ละ 10 วนั 7,148,892.00 บาท 
              2.2) จดัแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 
นิทรรศการนวตักรรมต่างๆ เกีย่วกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์
กล้วยไม้ รวมถึงกล้วยไม้สายพันธุต่์าง ๆ เป็นหลัก
ในการประดับตกแต่งสถานที่ส าหรับใช้ในงานพิธต่ีาง ๆ 
งานสัมนนา ในประเทศและต่างประเทศ
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3. เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร ส าหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็ง มัง่คงและยัง่ยืน

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. เพื่อประชาสัมพันธต์ลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จกัและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กวา้งทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้และเกิดความเข้มแข็ง มัง่คงและยัง่ยืน
2. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

3. ตลาดสินค้าเกษตร
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
1. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร

จ านวน 140.4026 ล้านบาท



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

              2.3) เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุม
สัมมนาร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกีย่วข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนากล้วยไม้
          3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ คร้ัง 3 4 1 5  มีเกษตรเข้าร่วม
              3.1) ขึน้ทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปลูกผลไม้เศรษฐกิจ 78 ราย
คุณภาพ ทั้ง 9 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน  มูลค่าจ าหน่ายรวม  
พะเยา จนัทบุรี ระยองศรีษะเกษ  นครศรีธรรมราช 5,982,073.00 บาท 
และนราธวิาส คร้ังที่ 5 เดือนพฤษาคม
              3.2) จดัอบรมผู้ปลูก/ผู้ผลิตผลไม้ ศึกษาและ จดัที่ อ.หัวหิน ระหวา่ง 
ออกแบบบรรจภุัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป เพื่อสร้าง วนัที่ 28 พ.ค. 61 ถึง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า วนัที่ 3 มิ.ย. 61
              3.3) จดักิจกรรมประชาสัมพันธผ์ลไม้ ล้ินจี ่
ล าไย และผลไม้ภาคใต้
              3.4) จดักิจกรรมประชาสัมพันธล์องกองจาก 
3 จงัหวดัชายแดนใต้
              3.5) จดักิจกรรมรวมแสดงผลไม้ไทยในต่าง
ประเทศ เพื่อประชาสัมพันธผ์ลไม้ไทยในต่างประเทศ
              3.6) จดักิจกรรมเจรจาธรุกิจการค้าเพื่อ
เปิดตลาดส่งออกในประเทศจนี
              3.7) ประชาสัมพันธผ์ลไม้ไทยโดยด าเนินการ
พิธกีารทูตแบบ Fruit Diplomacy
     1.2 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจทิัล กิจกรรม 4  -  -  - การจดัซ้ือจดัจา้งแล้วเสร็จ
           1) พัฒนาปรับปรุง Portal Website หรือ เร่ิมด าเนินการเมือ่ปลาย
เวบ็ไซด์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  เดือน ม.ีค. 61 และ
(www.Agrimart.in.th) อยูร่ะหวา่งการเบิกค่าจา้ง
           2) จดัท าหลักสูตรพร้อมส่ือการเรียนรู้เพื่อ งวดที่ 1
เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการค้าขายออนไลน์
           3) ด าเนินการกระบวนการจดัฝึกอบรมให้
เกษตรกรสามารถด าเนินการน าข้อมูลสินค้าเกษตรสู่ระบบ
ร้านค้าออนไลน์
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ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           4) พัฒนาต่อยอดและปรับปรุงเวบ็ไซด์
e-commerce ของสินค้าเกษตรคุณภาพไทยภายใต้
เวบ็ไซด์ ortorkor.com
      1.3 การด าเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ แห่ง 20  -  -  - อยูร่ะหวา่งการท า TOR
(Mini อ.ต.ก.) และอยูร่ะหวา่งการขอใช้
            1) ก าหนดพื้นที่ด าเนินการจดัต้ังร้านค้าตลาด พื้นที่จาก ธ.ก.ส. บางส่วน
สินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่ อ.ต.ก ที่มีความเหมาะสม
            2) จดัต้ังร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อ
เกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)
            3) บริหารจดัการร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ
เพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)
            4) ประชาสัมพันธ ์ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ
เพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.) ออกแบบเสร็จเรียบร้อย

 แห่ง 1  -  -  - และมีการประชาสัมพันธ์
เป็นตลาดน้ าในแผนการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยว  คน/วนั 1,000  -  -  - ในเวบ็ไซต์ของ อ.ต.ก.
แห่งประเทศไทย และรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย คาดวา่การก่อสร้างจะ
และต่างประเทศ แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.61

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
 กิจกรรม 4  -  -  -

             1) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
การพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.
             2) กิจกรรมโครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.
             3) กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
อ.ต.ก.
             4) การจดัท าประชาสัมพันธ ์ผ่านส่ืออนไลน์ 
Application
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       1.4. โครงการตลาดน้ า อ.ต.ก. ให้ อ.ต.ก.

       1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แห่ง 1  -  -  - อยูร่ะหวา่งการจดัท า TOR
            1) ให้ตลาด อ.ต.ก. เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้า และอยูใ่นขัน้ตอนการปรับ
เกษตรคุณภาพแบบครบวงจรต้นแบบ แบบเนือ่งจากความสูงของ
            2) แปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย ห้องที่ อ.ต.ก ไม่เหมาะสม
อย่างน้อยวนัละ 500 ก.ก กับขนาดของตู้
            3) เก็บรักษาสินค้าเกษตรคุณภาพและจดัจ าหน่าย
ทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละไม่ต่ ากวา่
1,000 ก.ก.
2. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 140.40  - 9.83 9.83
    2.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท 80.61  - 9.83 9.83
    2.2 งบลงทุน ล้านบาท 59.79  -  -  -
    2.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท  -  -  -  -
    2.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท  -  -  -  -
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      1.6 โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก       กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและการตลาดข้าว
เปา้หมายโครงการ พื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว  70.42 ล้านไร่ (รอบที่ 1 จ านวน 58.21 ล้านไร่  รอบที่ 2 จ านวน 12.20 ล้านไร่) ผลผลิต 33.42 ล้านตัน (รอบที่ 1 จ านวน 25.34 ล้านตัน  
ระยะเวลาของโครงการ  ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 จ านวน 8.08 ล้านตัน)
แผนและผลการปฏิบตัิงาน ปงีบประมาณ 2561 ( ณ 31 พ.ค. 61)

ค าชีแ้จง/
          เม.ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

 (1 ต.ค.60 -     
 30 เม.ย. 61)

สะสม

1. แผนปฏิบัติงาน
1.1 การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61 ล้านไร่ 58.21 0.60 3.63 4.23 ปลูกข้าวแล้ว 53 จงัหวดั

รอบที่ 1 นาปี 
1.2 การขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61

รอบที่ 1 นาปี 
      1) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียน ล้าน 4.00 0.02 0.08 0.10

ครัวเรือน
      2) พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึน้ทะเบียน  ล้านไร่ 58.00 0.45 1.25 1.70
1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี์  ต.ค. 60 - ก.ย. 61  

(เฉพาะเมล็ดพันธุข์ยายและจ าหน่ายของ กมข.)
      1) ปริมาณเมล็ดพันธุท์ี่ผลิตได้  ตัน 82,000 55.17 61,498.58 61,553.75
      2) ปริมาณเมล็ดพันธุท์ี่กระจายได้ ตัน 82,000 44.57 53,813.88 53,858.45

   1.4 การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จดุ 2.00  -  -
(Precision Agriculture) 
   1.5 การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชัน้เลิศ  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 100,000 63,354  - 63,354
   1.6 การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ ์ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 120,000 11,263 9,811.50 21,074.50
กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
   1.7 การปรับเปล่ียนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ล้านไร่ 1.45 0.33 0.47 0.80
ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง  
   1.8 การเชือ่มโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ครบวงจร  
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4. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยนับ

การปฏิบตัิงาน ป ี2561 (ป ี61/62 รอบที่ 1)
เปา้หมาย ผลงาน



ค าชีแ้จง/
          เม.ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

 (1 ต.ค.60 -     
 30 เม.ย. 61)

สะสม

แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยนับ

การปฏิบตัิงาน ป ี2561 (ป ี61/62 รอบที่ 1)
เปา้หมาย ผลงาน

  1) ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ท าบันทึกข้อตกลง ราย 100  -  -
ซ้ือขายข้าว

  2) กลุ่มเกษตรกรที่ท าบันทึกข้อตกลงกับ กลุ่ม 840  -  -
ผู้ประกอบการ 
2. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 203.68 51.50 40.68 92.18
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวชิาการเกษตร กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจดัการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและร่วมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึน้ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เปา้หมายของโครงการ แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงปีที่ 3 จ านวน 597 แปลง  แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงปีที่ 2 จ านวน 1,934 แปลง และ แปลงใหญ่ปี 2561  แปลงปีที่ 1 จ านวน 1,838 แปลง  (กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1,200 แปลง)
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2559  ถึงปี 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 3,643.91 ล้านบาท (แปลงปี 2559 แปลงปีที่ 3 จ านวน 2,085.42 ล้านบาท  แปลงปี 2560 แปลงปีที่ 2 จ านวน 1,114.13 ล้านบาท 

แปลงปี 2561 แปลงปีที่ 1 จ านวน 351.33 ล้านบาท) และงบบริหารจดัการ จ านวน 93.03 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. แปลงปี 2559 ต.ค. 59 - ก.ย. 61 แปลง  - รายงานผลการ
   1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวจิยั/นวตักรรม) แปลง ด าเนินงานกรมส่งเสริม
   1.2 การสนับสนุนปัจจยัการผลิต/เคร่ืองจกัรกล/ แปลง การเกษตร อยูร่ะหวา่ง
แหล่งน้ า การจดัท าระบบรายงาน
   1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แปลง ให้จงัหวดัตามแบบฟอร์ม
   1.4 การเชือ่มโยงการตลาด แปลง ที่ก าหนดไวใ้นรูป
   1.5 การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ราย Microsoft Excel
2. แปลงปี 2560 ต.ค. 59 - ก.ย. 61 แปลง โดยจะสามารถรายงาน
   2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธภิาพ แปลง ได้ในเดือนมิถุนายน
การผลิต/นวตักรรม)
   2.2 การสนับสนุนปัจจยัการผลิต/เคร่ืองจกัรกล/ แปลง
แหล่งน้ า
   2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แปลง
   2.4 การเชือ่มโยงการตลาด แปลง
3. แปลงปี 2561 ต.ค. 59 - ก.ย. 61 แปลง
   3.1 การเตรียมการ แปลง
   3.2 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธภิาพ แปลง
การผลิต)
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5. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.3 การสนับสนุนปัจจยัการผลิต/เคร่ืองจกัรกล/ แปลง
แหล่งน้ า
   3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แปลง
   3.5 การเชือ่มโยงการตลาด แปลง
4. งบประมาณที่เบิกจา่ย ต.ค. 59 - ก.ย. 61 ล้านบาท
   4.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท
   4.2 งบลงทุน ล้านบาท
   4.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท
   4.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อประชาสัมพันธส์ร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับการปรับเปล่ียนการท าการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 255,956 ไร่ (เฉพาะปีงบประมาณ 2561)
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 121.4169  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม ไร่ 258,456 81,463 58,796 140,259
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map)
    1.1 การเพาะเล้ียงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่าและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 5,001 3,261 1,181 4,442
สนับสนุนปัจจยัการผลิตบางส่วนให้แก่เกษตรกร (ปม.)
    1.2 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 30,000 19,500 5,207 24,707
การประกอบอาชีพปศุสัตว ์(ปศ.)
    1.3 ปรับเปล่ียนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 45,441 17,691 19,444 37,135
เพื่อท าเกษตรผสมผสานจากบ่อน้ า (พด.)
    1.4 ปรับเปล่ียนจากพื้นที่ผลิตพืชเดิมเป็นสินค้า ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 47,709 16,666 22,697 39,363
ชนิดใหม่ที่เหมาะสม (พด.)
    1.5 สร้างการรับรู้และการจดัท าแปลงต้นแบบ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 1,500 1,173 313 1,486
การปรับเปล่ียนพืช (กวก.) 
    1.6 ขับเคล่ือนและส่งเสริมในระดับพื้นที่สนับสนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 2,820 4,112 2,967 7,079
การบริหารจดัการ (กสก.)
    1.7 ปรับเปล่ียนการท าการเกษตรของสมาชิกนิคม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 2500  - 200 200
สหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสส.) แห่ง 50 3  - 3

ราย 2,500 117  - 117
    1.8 บริหารจดัการพื้นที่ที่เหมาะสมด้านเหม่อนไหม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 2,000 615 609 1,224
(มม.)
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              6. การบริหารจัดการพ้ืนทีเ่กษตรตามแผนทีก่ารเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
    ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    1.9 ส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปล่ียน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 19,825 8,788 4,262 13,050
    1.10 อบรมการจดัท าบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 4,290 1,874 510 2,384
ในพื้นที่ปรับเปล่ียนการผลิต (กตส.)
    1.11 การปรับเปล่ียนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็น ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร่ 101,660 9,657 1,916 11,573
ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)
2. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 121.42 43.87 58.34 102.21
    2.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท 25.49 46.24 71.73
    2.2 งบลงทุน ล้านบาท 5.30  - 5.30
    2.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 12.14 0.05 12.19
    2.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท 0.94 12.05 12.99
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจดัการและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ 

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 3. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เปา้หมายของโครงการ 1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์  2. ศูนย์เครือข่าย คือ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะด้าน ที่สนับสนุนการท างานของ

ศพก. เช่น ศูนย์จดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว ์เป็นต้น
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 230,762,180 บาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
30 ม.ย.61)

1. การจดัท าแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย์ 882 882 - 882
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ศพก.
2. การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเร่ิมต้น ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย์ 882 100 550 650  - 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 1 4
    3.2 ระดับเขต 9 เขต (6 คร้ัง/เขต) คร้ัง 54 27 - 27
    3.3 ระดับจงัหวดั 77 จงัหวดั (6 คร้ัง/จงัหวดั) คร้ัง 462 231 - 231
4. อบรมเกษตรกรผู้น า (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 37,525 147,922
    5.2 บริการข้อมูล ข่าวสาร/วชิาการ คร้ัง 5,372 1,076 6,448
    5.3 ให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ ราย 25,283 3,246 28,529
6. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 230.76 89.37 21.97 111.34
    6.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท 230.76 89.37 21.97 111.34
    6.2 งบลงทุน ล้านบาท
    6.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท
    6.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท
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 7. ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
    ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการบริหารจดัการและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึน้และมีจ านวนลดลง

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด
4. เพื่อขยายผล Smart Farmer ต้นแบบการเรียนรู้สู่เพื่อนเกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 198,899 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน      -      บาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer ต.ค. 60 - ก.ย. 61
2. สร้างเครือข่าย Smart Farmer ระดับจงัหวดั ต.ค. 60 - ก.ย. 62
3. ถอดบทเรียนและจดัท าส่ือถ่ายทอดความรู้ 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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8. การพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer
    ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

          - Smart Farmer Model ราย 423 423
          - Developing Smart Farmer ราย 5,315 5,315
    4.4 พัฒนา Smart Farmer ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
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 และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ  
Young Smart Farmer
6. ค่ายนวตักรรมสร้างสรรค์ ส าหรับธรุกิจเกษตรอาหารใหม่ ราย
ยุคประเทศไทย 4.0
7. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young ราย
Smart Farmer ระดับเขต และระดับประเทศ
8. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์ 27  -  -
9. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง โดยการสร้างและ ราย
พัฒนาชาวนาปราดเปร่ือง (กข.)
10. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยฝึกอบรม ราย
ให้ความรู้ พร้อมน าไปดูงานเกษตรกรต้นแบบ
ที่ประสบความส าเร็จ (ปม.)
11. การสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง โดยการถ่ายทอด ราย
เทคโนโลยี การเล้ียงและสร้างเครือข่ายการผลิต
ชุมชนต้นแบบ (ปศ.)
12. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่เกษตรกร ราย
ปราดเปร่ือง (Smart Farmer) (กสส.)
      12.1 ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ สอนเทคนิควธิปีฎิบัติ
ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมาย Smart Member 
พัฒนาให้มีคุณสมบัติของ Smart Farmer 
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ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

      12.2 น าเกษตรกรไปดูงาน การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพ 
ด้านการเกษตร
13. พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ราย
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
14. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท
      14.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท
      14.2 งบลงทุน ล้านบาท
      14.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท
      14.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท

 1-19



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกประชารัฐโดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสหกรณ์

เปา้หมายของโครงการ พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอในรูปแบบประชารัฐ จ านวน 878 แห่ง โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตามระยะ ดังนี ้ปี 2560 จ านวน 64 สหกรณ์  ปี 2561 จ านวน 300 สหกรณ์ ปี 2562 จ านวน 300 สหกรณ์   

ปี 2563 จ านวน 214 สหกรณ์
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 11.0047 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
30 เม.ย. 61)

1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกประชารัฐ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
   1.1 พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลัก แห่ง 300 246 94 340
ระดับอ าเภอ
   1.2 จดัท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงาน แผน 300 - - -
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน 
หรือหน่วยงานอืน่ ๆ ในรูปแบบประชารัฐ
   1.3 ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยาย แห่ง 94 87 2 89
ช่องทางการตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์
ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าจงัหวดั
2. ผลลัพธจ์ากการด าเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61
    2.1 มูลค่าการให้บริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือข่าย
ของสหกรณ์ระดับอ าเภอ
          - การให้บริการปัจจยัการผลิตคุณภาพ ล้านบาท - - 1,333.46 1,333.46
          - การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ล้านบาท - - 4,820.16 4,820.16
    2.2 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือประชารัฐ
          - มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึน้ แห่ง - 55 39 94
          - ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการแปรรูป/ ผลิตภัณฑ์ - 50 33 83
สร้างมูลค่าเพิ่ม แห่ง - 44 33 77
          - ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพ/ ผลิตภัณฑ์ - 28 19 47
รับรองมาตรฐาน แห่ง - 14 19 33
3. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 11.00 6.97 0.27 7.24
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9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลลิต

เปาหมายของโครงการ 1. เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธนาคารสินคาเกษตรเดิม และ 2. ขยายผลจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามความตองการของสมาชิก

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 56.34 ลานบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

ตัว 9,000 8,115 3,248 11,363

โครงการ ตัว 5,000 7,661 2,942 10,603

ตัน 2,682 2,236 720 2,956

    2.2 ผลิตน้ําหมักชีวภาพ ลิตร 749,500 645,200 27,500 672,700

3. ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน

    3.1 สงเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนใหม แหง 20 20 - 20

3.5 ตัน/แหง ตัน 70 49 - 49

    3.3 สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว ใบ 20,000 - - -

    3.4 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ (จัดตั้งป 59-60) ตัวอยาง 600 75 - 75

4. ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร

    4.1 จัดตั้งธนาคารขาวป 2561 แหง 37 42 - 42

ราย 2,000 2,017 1,456 3,473

กก. - 1,075 10,535 11,610

กก. - 572 283,829 284,401

    4.5 สมาชิกฝากขาวเปลือก กก. -  - 675,256 675,256
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10. โครงการธนาคารสินคาเกษตร
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

2. ธนาคารปุยอินทรีย

1. ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ 

    1.1 สนับสนุนโคกระบือใหเกษตรกรรายใหม

    1.2 มอบกรรมสิทธิ์ใหเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

    2.1 ผลิตปุยหมัก

    3.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหธนาคาร 

    4.2 สมาชิกใชบริการธนาคารขาว

    4.3 สมาชิกยืมขาวสารเพื่อบริโภค

    4.4 สมาชิกยืมเมล็ดพันธุเพื่อเพาะปลูก



ระยะเวลา คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

5. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

    5.1 จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ป 2561 แหง 3 -  - -

    5.2 สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร ราย 500 334 6 340

    5.3 สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร ตัว - 343 7 350

    5.4 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ราย - 109 5 114

    5.5 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ตัว - 231 6 237

6. ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง

    6.1 จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง ป 61 แหง 20 20 - 20

    6.2 ปลอยพันธุสัตวน้ํา ลานตัว 2.00 1.43 0.35 1.78

    6.3 ประเมิลผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําจืด แหง 20 - - -

ใชประโยชน

ลานตัว 0.40 0.06 0.24 0.30

7. ธนาคารหมอนไหม 

    7.1 เพิ่มศักยภาพธนาคาร แหง 5 5 - 5

สนับสนุนวัสดุในการทําธนาคารที่จัดตั้งป 60 แหง - - 2 2

    7.2 จัดตั้งธนาคาร แหง 11 5 1 6

สนับสนุนวัสดุในการทําธนาคารที่จัดตั้งป 61 แหง - - 3 3

8. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 56.34 - 34.33 34.33

    8.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 48.04 - 28.78 28.78

    8.2 งบลงทุน ลานบาท 8.30 - 5.55 5.55

    8.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท - -  -  -

    8.4 งบรายจายอื่น ลานบาท - -  -  -
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    6.4 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ํา

เพื่อเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําชุมชน

   



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตวแ์ละประมง (กสส.)   

2. สนับสนุนเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรกร (กสส.)
3. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ าท้องถิน่ ส าหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.)
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธรุกิจการให้บริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้  ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธภิาพ (กสก.)

เปา้หมายของโครงการ 1. สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจดัการด้านเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 58 แห่ง (กสส.)
2. เกษตรกร/สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 10 (กสส.)
3. เกษตรกรในท้องถิน่มีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษาและการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกล จ านวน 3,000 ราย (กสก.)

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการป ี2561 152.7099 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 147.4652 ล้านบาท / กรมส่งเสริมการเกษตร 5.2447 ล้านบาท) 
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. สร้างช่างเกษตรท้องถิน่ 1/ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
    1.1 อบรมเฉพาะทางแก่บุคคลเป้าหมาย ร่วมกับ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่
จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่
         - ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิน่ ระดับที่ 1 ราย 2,100 2,106 - 2,106
         - ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิน่ ระดับที่ 2 ราย 125 131 - 131
         - ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิน่ ระดับที่ 3 ราย 50 51 - 51
   1.2 เป็นพี่เล้ียงให้ค าแนะน าและค าปรึกษา เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่าง
เกษตรท้องถิน่ 
 2. ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเคร่ืองจกัรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 900 865 100 965
การเกษตร (กสก.)
     2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเคร่ืองจกัรกล ราย 300 314 - 314
การเกษตรชุมชน 
     2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ราย 600 551 100 651
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
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11. การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการใช้เครือ่งจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เคร่ืองจกัรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กสส.)
   3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจดัหาเคร่ืองจกัรกล แห่ง 58 47 - 47

ทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2/

   3.2. แนะน า ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จาก แห่ง 58 47 - 47
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร

ร้อยละ 10 - - -

ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลง 3/

4. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 152.71 131.46 1.02 132.48
    4.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท 5.24 3.88 1.02 4.90
    4.2 งบลงทุน ล้านบาท
    4.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 147.47 127.58 - 127.58
    4.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท

หมายเหตุ 1/ การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิน่ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค
ในการใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์เบื้องต้น เป้าหมาย 2,100 ราย ระดับที่ 2 คัดเลือกผู้ผ่านการอบรมระดับที่ 1 
ที่มีทักษะที่พร้อมเป็นช่างเกษตรท้องถิน่เพื่อเข้ารับการพัฒนา
              ทักษะเพิ่มเติมด้านการซ่อมแซมระดับที่ 3 คัดเลือกผู้ผ่านการอบรมระดับที่ 2 
ที่มีทักษะที่พร้อมเป็นช่างเกษตรท้องถิน่
เพื่อเข้ารับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้านการวเิคราะห
์/แก้ไขปัญหาการท างานของเคร่ืองจกัรกล โดยเป้าหมายฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 2 และ 
ระดับที่ 3 
              จะเป็นบุคคลคนเดียวกับหลักสูตรระดับที่ 1

            2/ สหกรณ์ด าเนินการจดัหาเคร่ืองจกัรกลการเกษตรแล้ว จ านวน 47 แห่ง 103 ราย โดยมีสหกรณ์ขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ จ านวน 11 แห่ง และขอยกเลิกบางรายการ จ านวน 3 แห่ง รวมทั้งหมด 14 แห่ง 18 รายการ เนือ่งจาก 1. ปัจจบุันยุติการด าเนินโครงการส่วนนีแ้ล้ว
              จ านวน 2 แห่ง 2. จดัซ้ือด้วยงบประมาณของสหกรณ์เอง จ านวน 1 แห่ง  3. ไม่มีความจ าเป็นในการใช้อุปกรณ์และส่ิงก่อสร้าง เนือ่งจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินอืน่ จ านวน 2 แห่ง 4. ไม่มีความพร้อม/ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบก่อสร้าง จงึขอยกเลิกการ
              ขอรับการสนับสนุน จ านวน 6 แห่ง  5. ที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์มีมติไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 2 แห่ง  6. สหกรณ์อยูร่ะหวา่งขอเลิกสหกรณ์ จ านวน 1 แห่ง

            3/ ยังไม่สามารถประมวลผลการลดต้นทุนในภาพรวมได้ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการส่งมอบเคร่ืองจกัรกลจ านวน 29 แห่ง  ส่งมอบเคร่ืองจกัรกลและให้บริการสมาชิกแล้ว จ านวน 8 แห่ง และบางพื้นที่พร้อมให้บริการสมาชิกแล้วแต่ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกีย่วผลผลิต จ านวน 10 แห่ง
              (รวม 47 แห่ง)
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   3.3 การให้บริการเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร สามารถลด



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมวชิาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว ์กรมชลประทาน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 2) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 3) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ
4) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เปา้หมายของโครงการ 1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกวา่ 221,868 ไร่ ภายในปี 2561 2) เพิ่มจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ 3) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออกโดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40  
ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วถิีพื้นบ้านเพิ่มขึน้

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 912,370,902  บาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. กลุ่มขัน้ 1
    1.1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการท าเกษตร ราย 20,725 15,565 8,478 24,043

อินทรีย์ (กวก., กสส., ส.ป.ก.,  พด., กสก.) 1/

    1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประมงอินทรีย์ (กปม.) ราย 1,250 1,253  - 1,253

    1.3 ผลิตชีวนิทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.) 1/ ตัวอย่าง 11,674 3,196 3,398 6,594

    1.4 ผลิตพ่อแม่พันธุแ์มลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.) 1/ ตัว 153,000 43,050 65,450 108,500

    1.5 จดัต้ังศูนย์ผลิตชีวนิทรีย์ (กวก.) ศูนย์ 14 20  - 20
    1.6 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ (กสก.) แปลง 23 19 23 42

    1.7 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ 1/ ราย 1,640 1,340  - 1,340

กลุ่มใหม่ (พด.) 
    1.8 จดังานประชาสัมพันธโ์ครงการส่งเสริมการผลิต ราย 300 300  - 300
ข้าวอินทรีย์ (กข.)

    1.9 สร้างความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ 1/ ราย 2,120 2,075  - 2,075

(กสส., ส.ป.ก.)
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12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. กลุ่มขัน้ 2
   2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้มีความพร้อม ราย 21,259 16,216  - 16,216
(มม., กปศ., กข.)
   2.2 ด าเนินการผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสส.) ราย 1,000 499  - 499
   2.3 อบรมเจา้หน้าที่และผู้ตรวจประเมิน ราย 1,150 1,110 329 1,439
(กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)
   2.4 จดัท าหมูบ่้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ แห่ง 22  -  -  -
(กสก.)      - อยูร่ะหวา่ง
   2.5 จดัต้ังกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน กองทุน 1  -  -  -        รวบรวมข้อมูล
 (มกอช.) 
   2.6 สนับสนุนปัจจยัการผลิตอินทรีย์ ตัว 18,000 16,174 10 16,184

(กปศ., กสส., ส.ป.ก.) 1/ ราย 3,124 1,304  - 1,304

ไร่ 10,125 10,125  - 10,125
   2.7 เพิ่มประสิทธภิาพ จดัหาน้ า และปรับปรุง ไร่/ 1,370 53.8 53.8 53.8      - เป็นค่าร้อยละ
ระบบส่งน้ า (ชป.) ร้อยละ        ของการก่อสร้าง
   2.8 แปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ (กวก.) ราย 1,784 169 178 347        เพื่อปรับปรุง
   2.9 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์้ าตามมาตรฐาน ราย 1,250 782 302 1,084        ระบบส่งน้ า

เกษตรอินทรีย์ (กปม.) 1/

   2.10 พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ระบบรับรอง กลุ่ม 10  -  -  -      - อยูร่ะหวา่ง
แบบกลุ่ม (มกอช.)        รวบรวมข้อมูล

   2.11 ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักเติมอากาศ (กวก.) 1/ ตัน 1,687 429.50 538 967

   2.12 ตรวจวเิคราะห์สารฯ (มม.) 1/ ตัวอย่าง 100  -  -  -

   2.13 จดัท าฐานข้อมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง ราย 2,025 1,334  - 1,334
(PGS) (ส.ป.ก.)
   2.14 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ ราย 1,013 841  - 841

กลุ่มเดิม (พด.) 1/

   2.15 การประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.) ราย 5,000 540 1,050 1,590
   2.16 จดัท าคู่มือเกีย่วกับเกษตรอินทรีย์แบบ เล่ม 6,000  -  -      - อยูร่ะหวา่ง
มีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)        รวบรวมข้อมูล
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ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   2.17 ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ราย 2,025 2,025  - 2,025
สู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (ส.ป.ก.)
   2.18 ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มให้ ราย 40 40  - 40
สินค้าปศุสัตวอ์ินทรีย์ (กปศ.)
   2.19 ประชาสัมพันธห์ม่อนไหมอินทรีย์ (มม.) แห่ง 3  -  -  -      - มีแผนไตรมาสที่ 4
   2.20 ประชุมสัมมนาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ คร้ัง 3  -  -  -      - อยูร่ะหวา่ง
(ส.ป.ก.)        รวบรวมข้อมูล
   2.21 สร้างความตระหนักรู้เร่ืองคุณภาพ คร้ัง 30 36  - 36
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.) 1/
   2.22 เพิ่มประสิทธภิาพ จดัหาน้ า และปรับปรุง ไร่ 3,500 3,500  - 3,500
ระบบส่งน้ า ยโสธรโมเดล (ชป.)
   2.23 จดัอบรมสมัมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ (สศก.) คร้ัง 4 2  - 2
   2.24 ดิดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ คร้ัง/ 1  - 50 50

(สศก.) 2/ ร้อยละ

3. กลุ่มขัน้ 3     - ร้อยละของ
   3.1 วจิยัการผลิต/การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)       กระบวนงาน
         - ศึกษาวจิยัด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตร เร่ือง/ 1  - 50 50

อินทรีย์ 2/ ร้อยละ

         - ศึกษาช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรย์ เร่ือง/ 1  - 50 50

อินทรีย์ 2/ ร้อยละ

   3.2 วจิยัระบบการผลิตปศุสัตวอ์ินทรีย์ (กปศ.) เร่ือง 3 1  - 1
   3.3 โครงการส่งเสริมการจดัท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 276 278 278 556

(กตส.) 1/

   3.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพฯ (กสก.) ศูนย์ 32 23 32 55
   3.5 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตามกระบวนการ ราย 460 463  - 463

ตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (มม.พด.) 1/
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ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.6 สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตวแ์ละสนับสนุน แห่ง 8 5  - 5
การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว ์(กปศ.)
   3.7 การตรวจต่ออายุ และตรวจรับรอง
        - พืชอินทรีย์ (วก. ) ราย 4,582 2,702 341 3,043

        - ข้าวอินทรีย์ (กข.) 1/ ราย 20,554 19,874  - 19,874

        - ประมงอินทรีย์  (กปม.) ราย 110 31 1 32

        - ปศุสัตวอ์ินทรีย์ (กปศ)  1/ ราย 222 178 17 195

   3.8 ตรวจวเิคราะห์สารฯ (กปศ.) 1/ ตัวอย่าง 60 18 10 28

   3.9 ตรวจรับรองสถานที่จดัจ าหน่ายเกษตรอินทรีย์ แห่ง 100 149  - 149
(มกอช.)
   3.10 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ ราย 629 256  - 256

กลุ่มได้รับการรับรอง (พด.) 1/

   3.11 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง พืชอินทรีย์ ระบบ 1  -  -  -      - อยูร่ะหวา่ง
(กวก.)        รวบรวมข้อมูล
   3.12 พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรองปศุสัตวอ์ินทรีย์ แห่ง 9 3 4 7
(กปศ.)
   3.13 จดัท าฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์ (กข.) คร้ัง 1  -  -  -

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

   3.15 Organic Zoning (พด.) โครงการ  -  -  -  -
   3.16 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.) แห่ง 10 10  - 10
   3.17 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล (กสก.) กลุ่ม 89 89  - 89

   3.18 ส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาข้าว  (กปม.) 1/ ราย 1,000 1,000  - 1,000

   3.19 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองฯ กลุ่มเดิม ราย 25 138 138
ขัน้ 3 ยโสธรโมเดล (พด.)
   3.20 กลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน) (สศก.)
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ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 
หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชือ่สีเขียว เร่ือง 1 1  - 1

(Green Credit) 2/

         - จดัท ารหัสต่อท้ายพิกัดศุลกากรส าหรับสินค้า เร่ือง 1 1  - 1

เกษตรอินทรีย์ (สศก.) 2/

         - ศึกษาแนวทางการจดัต้ังสถาบันพัฒนาเกษตร คร้ัง 4 3  - 3.00

อินทรีย์แห่งชาติ (สศก.) 2/

4. งบประมาณที่เบิกจา่ย 1/ ล้านบาท 912.36 411.07 54.91 465.98

    4.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท 127.96 68.15 4.40 72.55
    4.2 งบลงทุน ล้านบาท 27.00 1.34 6.89 8.23
    4.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 740.69 335.38 43.62 379.00
    4.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท 16.71 6.20  - 6.20

หมายเหตุ :   1/ มีการปรับเปล่ียนกิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ และผลการด าเนินงาน

                2/ มีการเพิ่มแผนปฏิบัติงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมกำรเกษตร  กรมพัฒนำที่ดิน กรมวชิำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว ์กรมประมง  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทำน 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อร ำลึกในพระมหำกรุณำธคุิณอันหำที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติตำมระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้เพื่อกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรม ทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขัน้ที่ ๑ และสำมำรถพัฒนำไปสู่ขัน้ที่ ๒ และขัน้ที่ ๓ ได้ต่อไป

เปา้หมายของโครงการ จ ำนวน 140,000 รำย       
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ 2561 
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. กำรบริกำรจดักำรในภำพรวม คร้ัง 273 5,699 5,972
    1.1 กำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร (รำยใหม)่ ต.ค. 60 - พ.ค. 61 รำย 70,000 68,947 1,222 70,169  - รำยใหม่
    1.2 ประเมินศักยภำพเกษตรกรและจดักลุ่มเกษตรกร รำย 70,000 70,034  - 70,034  - รำยเดิม

กลุ่ม A รำย  - 17,534  - 17,534
กลุ่ม B รำย  - 39,584  - 39,584
กลุ่ม C รำย  - 12,916  - 12,916

2. กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร  
    2.1 กำรฝึกอบรมหลักสูตรกลำงปรับแนวคิด รำย 70,000 51,300 17,376 68,676
เกษตรทฤษฎีใหม่

รำย  - 29,789 19,441 49,230
3. กำรสนับสนุนปัจจยักำรผลิตพื้นฐำนเพื่อกำรพึ่งพำ รำย 70,000 24,581 16,366 40,947
ตนเองเบื้องต้น
    3.1 กำรปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ ำ) และแผนผังกำรผลิต - - -
    3.2 กำรเตรียม/จดัหำปัจจยักำรผลิต - - -
    3.3 ส่งมอบให้จงัหวดั - - -
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ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    2.2 ส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร

13. การสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จ ำนวน 362,812,700  บำท

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

4. กำรก ำกับ ติดตำม รำยงำนและประเมินผล
    4.1 กำรติดตำมตรวจเยีย่มระดับจงัหวดั รำย  - 12,087 10,165 22,252
    4.2 กำรติดตำมตรวจเยีย่มระดับกรม รำย  - 4,313 2,064 6,377
5. งบประมำณที่เบิกจำ่ย ล้ำนบำท 362.81 41.00 19.53 60.53
    5.1 งบด ำเนินงำน 38.75 18.26 57.00
    5.2 งบลงทุน  - 1.20 1.20
    5.3 งบเงินอุดหนุน 0.03  - 0.03
    5.4 งบรำยจำ่ยอืน่ 2.22 0.08 2.30
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่บรรเทาภาระหนีสิ้น ลดต้นทุนประกอบอาชีพท านา มีโอกาสน าเงินทีส่่งช าระหนีไ้ปฟืน้ฟตูนเอง และมีทุนไวเ้ป็นค่าใช้จา่ยในครัวเรือน พฒันาคุณภาพชีวติ

เปา้หมายของโครงการ สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนีย่น และกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านา จ านวน 104,525 ราย 426 แห่ง 45 จงัหวดั
ระยะเวลาของโครงการ           -
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 500 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  
   1.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 104,525 27,654 1,282 28,936

ล้านบาท 390.00 26.95 0.002 26.952
2. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย ปี 2559/60     
    2.1 เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 86,926 12,784  - 12,784
    2.2 มูลค่า ล้านบาท 110 15.42  - 15.42
3. การเบิกจา่ยงบประมาณ ล้านบาท 500 42.37 0.002 42.372
    3.1 งบด าเนินงาน ล้านบาท - -  - -
    3.2 งบลงทุน ล้านบาท - -  - -
    3.3 งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 500.00 42.37 0.002 42.372
    3.4 งบรายจา่ยอืน่ ล้านบาท -  -  -

หมายเหตุ :  จ านวนสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการที่ต่ ากวา่เป้าหมาย เนือ่งจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรภาครัฐก าหนดเง่ือนไขให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา แม้วา่ทุกสัญญาสามารถเข้าร่วมโครงการ/มาตรการได้หมดแต่สมาชิก ต้องเลือกขอรับความช่วยเหลือ
               ได้เพียง 1 สัญญา ความซ้ าซ้อนของโครงการ/มาตรการในปีการผลิต 2559/60 ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลือก และปรับเปล่ียนการเข้าร่วมโครงการ/มาตรการที่เห็นวา่ได้ประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด และไม่เป็นภาระกับสหกรณ์ กรมเบิกจา่ยเงินชดเชยดอกเบี้ย
               ตามโครงการเสร็จแล้ว
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1. พักช าระหนีต้้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/

   1.2 มูลค่า

14. การช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร
(โครงการพักช าระหน้ีต้นเงนิ และลดดอกเบีย้ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรทีป่ลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60)

ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ บริหารจดัการน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 34,920,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2560 - 2564 
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
    1.1 สร้างความมัน่คงของน้ าภาคการผลิต
          1) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 2554 - 2564
12 โครงการ
              1.1) พื้นที่ชลประทาน ไร่ 266,338 20,517 20,517 41,034
              1.2) พื้นที่รับประโยชน์ ไร่ 276,004  - 12,690 12,690
              1.3) ความจเุก็บกัก ลบ.ม. 154.85  - 4.16 4.16
              1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 72,397  - 3,073 3,073
          2) เชือ่มโยงและเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนในอ่าง 2557 - 2564
(โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขือ่นแม่กวงอุดมธารา
จ.เชียงใหม่)
              2.1) พื้นที่ชลประทาน ไร่ 14,550  -  -  -
         3) การจดัหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุมชน 
แหล่งน้ าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า
             3.1) โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต 2561 บ่อ 45,000 9,007 10,545 19,552
ชลประทาน
             3.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 2561 แห่ง 7  -  -  -
(ก่อสร้างแหล่งน้ า)
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เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค
ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ  ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล  ทั้งน้ าบนดินและน้ าใต้ดิน ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า   ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต
น้ าอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ า  การเชือ่มโยงโครงข่ายลุ่มน้ า การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธภิาพแหล่งน้ า ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ  จดัหาพื้นที่รับน้ านองจดัการคุณภาพน้ า
ในแม่น้ าสายหลัก ลดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ตลอดจนการบริหารจดัการองค์กรลุ่มน้ า  แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  และระบบนิเวศน์

จ านวน 45,024.0253 ล้านบาท

หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 



ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

             3.3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ 2561 แห่ง 184 72 90 162
ดินและน้ า
             3.4) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2561 แห่ง 50  - 27 27
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
        4) ลดการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่
ชลประทานเดิม
            4.1) โครงการหรับปรุงงานชลประทาน 2558 - 2562 รายการ 4,178 1,815 2,146 3,961
            4.2) พื้นที่รับประโยชน์ ไร่ 1,796,745  - 86,670 86,670
            4.3) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 159,741  - 15,993 15,993
            4.4) โครงการจดัรูปที่ดิน 2561 ไร่ 122,070  - 122,070 122,070
        5) การปฏิบัติการฝนหลวง 2561 ล้านไร่ 230 189 212 401
   1.2 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย
         1) โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ 

ระยะที่ 2 1/

         2) โครงการบรรเทาอุทกภัย

เมืองนครศรีธรรมราช 2/

         3) โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-

บางไทร  3/

         4) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 2557 - 2563
             - ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 90,382  - 14,911 14,911
   1.3 การจัดการคุณภาพน้ า
         - โครงการจดัการคุณภาพน้ า 2558 - 2562 รายการ 154 41 50 91
           1) พื้นที่รับประโยชน์ ไร่ 266,365  - 151,925 151,925
           2) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 10,240  - 5,442 5,442

 หมายเหตุ : 1/ 2/ 3/ มีการด าเนินการแต่ไม่มีเป้าหมายที่เป็น พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ ความจเุก็บกัก และครัวเรือนรับประโยชน์
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ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญัหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
 30 เม.ย. 61)

เปา้หมาย

ผลงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หน่วยนับ

การปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561
แผนปฏิบตัิงาน/งบประมาณ 

2. แผนงานบรูณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค
    2.1 ภาคเหนือ
          1) พื้นที่ชลประทาน ไร่ 3,250  -  -  -
          2) พื้นที่รับประโยชน์ ไร่ 26,004  - 500 500
          3) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 10,640  -  -  -
    2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          1) พื้นที่ชลประทาน ไร่ 122,821  - 1,000 1,000
          2) พื้นที่รับประโยชน์ ไร่ 115,257  - 2,250 2,250
          3) ความจเุก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -
          4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 37,688  - 1,351 1,351
    2.3 ภาคตะวันออก
          1) พื้นที่รับประโยชน์ ไร่ 12,050  -  -  -
          2) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 8,940  -  -  -
    2.4 ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
          1) พื้นที่ชลประทาน ไร่ 11,000  -  -  -
          2) พื้นที่รับประโยชน์ ไร่ 186,280  -  -  -
          3) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 9,308  -  -  -
    2.5 ภาคใต้
          1) พื้นที่ชลประทาน ไร่ 9,265  - 900 900
          2) พื้นที่รับประโยชน์ ไร่ 35,270  - 2,500 2,500
          3) ความจเุก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -
          4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 11,881  - 660 660
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย ล้านบาท 45,024.0253 14,405.0488 4,608.5491 19,013.5979
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ล าดับ
ที ่

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 ส่วนประเมินผลปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
6. บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก 

 (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. การช่วยเหลือด้านหนีส้ินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 

 



ศูนย์ประเมินผล 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        

เกษตรกลำง  บำงเขน 
ถนนพหลโยธิน   แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
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