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สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายสําคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประจําเดือนมิถุนายน 2561  
(1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

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

ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคเกษตร ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561          
ไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายสําคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ       
เปนรายเดือน เสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงานประจําเดือน
มิถุนายน 2561 นี้เปนผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 สรุปสาระสําคัญดังนี้  
 

1. ภาพรวม 
1.1 การดําเนินงานในภาพรวม มีผลสําเร็จคิดเปนรอยละ 71.64 ของเปาหมาย ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา การจัดระเบียบประมง        

ใหเปนไปตามมาตรฐาน ธนาคารสินคาเกษตร และระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีผลการดําเนินงานแลวเสร็จอยูในเกณฑดีเยี่ยม สวนการชวยเหลือดานหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ และการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP)         
ยังมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑนอย ควรเรงรัดการดําเนินงาน 

1.2 ผลการเบิกจายงบประมาณ (ณ 30 มิถุนายน 2561) จํานวน 25,123.54 ลานบาท หรือรอยละ 50.14 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
50,108.76 ลานบาท (เปนผลการเบิกจายเฉพาะหนวยงานท่ีมีการรายงานผล) ซ่ึงพิจารณาจากผลการเบิกจายงบประมาณรายโครงการ พบวา มีหลายโครงการ            
ท่ีผลเบิกจายงบประมาณยังไมถึงรอยละ 50.00 ซ่ึงควรเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ไดแก ตลาดสินคาเกษตร การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม การชวยเหลือดานหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ 
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ตารางแสดงผลสําเร็จของการดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามนโยบาย 15 เรื่องปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 2561) 
 
 

(รอยละ) แผน ผล รอยละ

1. การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน 135.40 577.95 321.91 55.70

2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน ( GAP) 48.05 1,273.92 793.97 62.32

3. ตลาดสินคาเกษตร 63.52 140.40 12.28 8.75

4. แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 34.43 203.68 115.87 56.89

5. ระบบการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 1/ 102.00 625.68 391.79 62.62

6. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Zoning By Agri Map ) 76.63 121.42 102.21 84.18

7. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 87.14 146.46 109.65 74.87

8. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 2/ (ผล ณ เม.ย. 2561) 49.35 - - -

9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 77.56 11.00 7.84 71.27

10. ธนาคารสินคาเกษตร 111.34 56.34 35.57 63.13

11. การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคา และการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 88.11 152.71 133.53 87.44

12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย 77.84 912.36 497.60 54.54

13. การสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม 91.32 362.81 67.37 18.57

14. การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 21.20 500.00 78.37 15.67

15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 41.18 45,024.03 22,455.58 49.87

ภาพรวม 71.64 50,108.76 25,123.54 50.14

หมายเหตุ : 
1 /,2/

  อยูระหวางหนวยงานจัดระบบรายงาน ยังไมสามารถรายงานตามแบบฟอรมได

                     - ผลการดําเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงานx100/เปาหมาย) / จํานวนกิจกรรม

โครงการ
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ (ลานบาท)

70.00-79.99%  80.00-89.99% > 90.00-99.99%≤ 69.99% ≥ 100%- เกณฑการวัดผล : นอย ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเย่ียม

 

ที่มา : จากการรายงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 
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2. ผลการดําเนินงานรายโครงการ 
2.1 การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน  

2.1.1 ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย เฝาระวังการทําประมง สุมตรวจสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงจากเรือประมงท่ีแจงเขา
และขนถายสัตวน้ํา รวม 376,534 ครั้ง รอยละ 169.73 ของเปาหมายรวม 221,840 ครั้ง จําแนกเปน การควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย 
331,810 ครั้ง  (รอยละ 165.91 ของเปาหมาย 200,000 ครั้ง) เฝาระวังการทําประมง 2,098 ครั้ง (รอยละ 89.66 ของเปาหมาย 2,340 ครั้ง) สุมตรวจสัตวน้ํา 
ทาเทียบเรือประมงจากเรือประมงท่ีแจงเขาและขนถายสัตวน้ํา 42,626 ครั้ง (รอยละ 218.59 ของเปาหมาย 19,500 ครั้ง)  

2.1.2 ตรวจสอบระบบการตรวจสอบยอนกลบัของโรงงาน 179 โรง (รอยละ 100.56 ของเปาหมาย 178 โรง) ออกใบอนุญาตทําการประมง
และจดทะเบยีน 10,625 ฉบับ (รอยละ 105.51 ของเปาหมาย 10,070 ฉบับ) 

2.1.3 เบิกจายงบประมาณแลว 321.91 ลานบาท หรือรอยละ 55.70 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 577.95 ลานบาท 
 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน  
 2.2.1 การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP) 

1) ขาว จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP แบบรายเดี่ยว 52 แปลง รอยละ 1.49 ของเปาหมาย 3,500 แปลง คิดเปนพ้ืนท่ี 775 ไร 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีขาว 10 โรง รอยละ 50.00 ของเปาหมาย 20 โรง โดยมีโรงสีขาวผานการรับรองคุณภาพ         
การผลิตขาวแลว 8 โรง รอยละ 40.00 ของเปาหมาย 20 โรง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว 16 แหง รอยละ 80.00 ของเปาหมาย 20 แหง 

2) แหลงผลิตพืช (ผัก – ผลไม) ตรวจสอบแหลงผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชได 57,915 แปลง          
รอยละ 62.27 ของเปาหมาย 93,000 แปลง โรงงานแปรรูป/โรงรม 601 โรง รอยละ 68.06  ของเปาหมาย 883 โรง พัฒนาเจาหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาและพัฒนาเกษตรกร           
เขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามระบบ 1,099 ราย รอยละ 6.71 ของเปาหมาย 16,382 ราย และติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบื้องตน
ตามระบบ GAP 12,821 ราย คิดเปนรอยละ 85.47 ของเปาหมาย 15,000 ราย 

3) ฟารมสัตวน้ํา ตรวจและรับรองคุณภาพสินคาประมง 28,700 ฟารม รอยละ 89.38 ของเปาหมาย 32,111 ฟารม                 
สถานประกอบการ 396 โรง รอยละ 91.24 ของเปาหมาย 434 โรง ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมงตามเกณฑมาตรฐาน 126,632 ตัวอยาง รอยละ 90.62  
ของเปาหมาย 139,734 ตัวอยาง และตรวจคัดกรองเฝาระวังโรคระบาดในสัตวน้ํา รวม 96,463 ตัวอยาง รอยละ 128.62 ของเปาหมาย 75,000 ตัวอยาง 
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4) ฟารมปศุสัตว ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม 14,602 แหง รอยละ 90.12 ของเปาหมาย 16,202 แหง พัฒนาคุณภาพ         
สถานประกอบการดานปศุสัตวสูมาตรฐาน 51,913 แหง รอยละ 119.75 ของเปาหมาย 43,350 แหง และตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว 303,392 ตัวอยาง
รอยละ 91.14 ของเปาหมาย 332,880 ตัวอยาง รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาหมอนไหมดวยการสงเสริมการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑหมอนไหม
สูมาตรฐานรวม 705 ราย  

5) ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง) โดยจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร 12 เรื่อง รอยละ 60.00 ของเปาหมาย 20 
เรื่อง พัฒนาศักยภาพดานมาตรฐานตามโครงการผูนําการมาตรฐาน ผูตรวจประเมิน/ท่ีปรึกษาเกษตรกร และพัฒนาระบบตรวจสอบสินคาสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและ         
ขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud รวม 1,161 ราย จากเปาหมาย 1,310 ราย  

6) เบิกจายงบประมาณแลว 793.97 ลานบาท รอยละ 62.32 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,273.92 ลานบาท 
 

 2.2.2 ตลาดสินคาเกษตร 
1) ตลาดสินคาเกษตรระดับพ้ืนท่ี 

1.1) จัดกิจกรรม “ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพ่ือจําหนายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูปจากเกษตรกร และ
สมาชิกเกษตร ท้ังคาปลีกและคาสง 45 ครั้ง คิดเปนรอยละ 180.00 ของเปาหมาย 25 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 1,528 ราย มูลคาการจําหนายรวม 36.59 ลานบาท  

1.2) ศูนยบริการดานการตลาดกลวยไม จัดพ้ืนท่ีภายในองคการตลาดเพ่ือเกษตร (อ.ต.ก.) เพ่ือใหเกษตรกรจําหนายสินคาคุณภาพ
มาตรฐานและจัดแสดงกลวยไมเปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 10 วัน ดําเนินการแลว 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 91.67 ของเปาหมาย 12 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 154 ราย 
มูลคาการจําหนายรวม 7.73 ลานบาท 

1.3) ตลาดยุทธศาสตรผลไม โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการบริโภคผลไมไทยท่ี อ.ต.ก. แลว 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 200.00  
ของเปาหมาย 3 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 128 ราย มูลคาการจําหนายรวม 6.56 ลานบาท   

2) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย ขณะนี้ อ.ต.ก. ไดดําเนินการจัดกิจกรรมไปแลว 3 กิจกรรม ครบตามเปาหมาย ประกอบดวย 
2.1) กิจกรรมสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมและการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาวเขียวน้ํานม 

ขาวกลอง 5 สายพันธุ เห็ดแครงอินทรีย ทุเรียนฟรีซดราย และงาไรสามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกรมาจัดทําสินคาตนแบบและบรรจุภัณฑเพ่ือนําไปเผยแพรทดสอบตลาด          
ท้ังภายในและตางประเทศ 

2.2) จัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. ดําเนินการ 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 จัด ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวสเกต อ.บางใหญ         
จ.นนทบุรี ครั้งท่ี 2 จัด ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
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2.3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ผาน Online application โดยจะมีการรวมทํา Mou ระหวาง อ.ต.ก. กับ เกษตรกร และมีการกําหนดเง่ือนไข
ระหวาง อ.ต.ก. กับผูซ้ือ จากการจัดกิจกรรม มีเกษตรกรเขารวมท้ังหมด จํานวน 80 ราย มีมูลคาจําหนาย 11.38 ลานบาท 

3) กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก  
3.1) ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง Agrimart หนาเว็บไซต และปรับปรุง Ecommerce 

(เว็บไซต ORTORKOR.com) ใหทันสมัย โดยลูกคาสามารถมองเห็นสินคาท่ีจะสั่งซ้ือไดแบบ Real Time  
3.2) รานคาสินคาเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.) ขณะนี้ อ.ต.ก. ไดกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือจัดตั้งรานคา Mini อ.ต.ก. ในพ้ืนท่ี

ดําเนินงาน อ.ต.ก. ในภูมิภาคตาง ๆ แลว โดยมีเปาหมาย จํานวน 20 แหง ซ่ึงขณะนี้ อ.ต.ก. ดําเนินการแลว 10 แหง ไดแก จังหวัดกรุงเทพฯ สงขลา ตรัง ขอนแกน 
พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม ศรีสะเกษ นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ ท่ีเหลืออยูระหวางการเจรจาขอใชพ้ืนท่ี 

3.3) โครงการตลาดน้ํา อ.ต.ก. จํานวน 1 แหง ขณะนี้อยูระหวางการประกวดราคา 
3.4) โครงการโรงแชแข็งและหองเย็น จํานวน 1 แหง อยูระหวางตั้งคณะกรรมการจัดทํา TOR 

4) เบิกจายงบประมาณแลว 12.28 ลานบาท รอยละ 8.75 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 140.40 ลานบาท 
 

 2.2.3 แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 
1) ดานการสงเสริม 

1.1) สงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62 รอบท่ี 1 นาป พ้ืนท่ี 19.11 ลานไร รอยละ 32.83 ของเปาหมาย 58.21 ลานไร      
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2561/62 รอบท่ี 1 นาป จํานวน 0.69 ลานครัวเรือน รอยละ 17.25 ของเปาหมาย 4 ลานครัวเรือน คิดเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว   
10.58 ลานไร รอยละ 18.24 ของเปาหมาย 58 ลานไร  

1.2) สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 63,354 ไร รอยละ 63.35 ของเปาหมาย 100,000 ไร สงเสริมการผลิตขาว
และการตลาดขาวพันธุ กข 43 เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร 22,319.50 ไร รอยละ 18.60 ของเปาหมาย 120,000 ไร 

1.3) สวนการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Agriculture) 2 จุด เชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ครบวงจร  
โดยผูประกอบการคาขาวท่ีทําบันทึกขอตกลงซ้ือขายขาว เปาหมาย 200 ราย และกลุมเกษตรกรท่ีทําบันทึกขอตกลงกับผูประกอบการ เปาหมาย 850 กลุม อยูระหวางดําเนินการ 

2) ดานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี (เฉพาะเมล็ดพันธุขยายและจําหนายของกองเมล็ดพันธุขาว) มีปริมาณเมล็ดพันธุท่ีผลิตได 
72,916.05 ตัน รอยละ 88.92 ของเปาหมาย 82,000 ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุได 58,982.04 ตัน รอยละ 71.93 ของเปาหมาย 82,000 ตัน  

3) ดานการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพ้ืนท่ีลุมต่ํา 13 ทุง ดําเนินการได 0.98 ลานไร รอยละ 67.59 ของเปาหมาย 1.45 ลานไร  
4) เบิกจายงบประมาณแลว 115.87 ลานบาท รอยละ 56.89 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 203.68 ลานบาท 
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2.3 ลดตนทุน ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ิมโอกาสในการแขงขันและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 2.3.1 ระบบการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

1) ผลการดําเนินงาน (แปลงป 2559 – 2561) 
1.1) ถายทอดความรู โดยเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต งานวิจัย/นวัตกรรมในแปลงใหญ รวม 1,444 แปลง รอยละ 101.62 

ของเปาหมาย 1,421 แปลง จําแนกเปนแปลงป 2559 จํานวน 230 แปลง แปลงป 2560 จํานวน 764 แปลง และแปลงป 2561 จํานวน 450 แปลง 
1.2) สนับสนุนปจจัยการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร และแหลงน้ํา รวม 1,341 แปลง รอยละ 104.85 ของเปาหมาย 

1,279 แปลง จําแนกเปนแปลงป 2559 จํานวน 212 แปลง แปลงป 2560 จํานวน 718 แปลง และแปลงป 2561 จํานวน 411 แปลง 
1.3) ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร รวม 1,162 แปลง รอยละ 103.47 ของเปาหมาย 1,123 แปลง         

จําแนกเปนแปลงป 2559 จํานวน 226 แปลง แปลงป 2560 จํานวน 617 แปลง และแปลงป 2561 จํานวน 319 แปลง 
1.4) เชื่อมโยงการตลาด จัดทําขอตกลงซ้ือขายรวมกัน รวม 1,313 แปลง รอยละ 101.47 ของเปาหมาย 1,294 แปลง       

จําแนกเปนแปลงป 2559 จํานวน 205 แปลง แปลงป 2560 จํานวน 714 แปลง และแปลงป 2561 จํานวน 394 แปลง 
1.5) พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ซ่ึงดําเนินการในแปลงป 2559 จํานวน 4,564 แปลง รอยละ 97.00 ของเปาหมาย 

4,705 แปลง 
1.7) เบิกจายงบประมาณแลว 391.79 ลานบาท รอยละ 62.62 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 625.68 ลานบาท 

2) การติดตามประเมินผล รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) 
2.1) แปลงป 2559 (ดําเนินการปท่ี 3)  

 2.1.1) การดําเนินการสวนใหญเต็มประสิทธิภาพแลว พบวา เกษตรกรมีรายไดสุทธิทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ 
รอยละ 77.44 (ปเพาะปลูก 2558/59 เทียบกับปเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุมสินคาขาวเพ่ิมข้ึน 2,169 บาทตอไร กลุมพืชไร 4,542 บาทตอไร กลุมไมยืนตน 
6,218 บาทตอไร กลุมไมผล 10,051 บาทตอไร กลุมพืชผัก 16,389 บาทตอไร กลุมปศุสัตว 207,549 บาทตอฟารม และกลุมประมง 11,313 บาทตอไร  

 2.1.2) ดานการลดตนทุนการผลิตเกษตรกร รอยละ 83.14 มีตนทุนคาปจจัยการผลิตท่ีลดลง โดยกลุมสินคาขาวลดลง         
รอยละ 19.26 (689 บาทตอไร)  กลุมพืชไร รอยละ 15.04 (1,080 บาทตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 10.31  (941 บาทตอไร) กลุมไมผล รอยละ 8.29 (953 บาทตอไร)        
กลุมพืชผัก รอยละ 9.01 (1,470 บาทตอไร)  กลุมปศุสัตว รอยละ 2.60  (47,324 บาทตอฟารม) และกลุมประมง รอยละ 8.14 (3,998 บาทตอไร) 
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2.1.3) ดานการเพ่ิมผลผลิตตอหนวย เกษตรกรรอยละ 55.03 มีผลผลิตตอหนวยท่ีเพ่ิมข้ึน โดยกลุมสินคาขาวเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.20 
(75 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 17.37 (947 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 10.13  (158 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมผล รอยละ 11.46 (73 กิโลกรัมตอไร)         
กลุมพืชผัก รอยละ 8.99 (353 บาทตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 6.05 (โคนม 12,741 กิโลกรัมตอฟารม/โคเนื้อ 1 ตัวตอฟารม) และกลุมประมงรอยละ 12.64             
(81 กิโลกรัมตอไร) 

 2.1.4) ดานการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรเกษตรกรรอยละ 47.07 ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกรรอยละ 18.20 ไดรับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ 

 2.1.5) ดานการตลาด มีแปลงใหญท่ีทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตรวมกันรอยละ 62.12 โดยมีเกษตรกรรอยละ 28.85 นําผลผลิต
ไปจําหนายกับภาคเอกชนท่ีทําขอตกลงรวมกันไว ท้ังนี้เกษตรกร รอยละ 17.45 ขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาด 

 2.1.6) ประเด็นท่ีพบแปลงป 2559 ดําเนินการเขาสูปท่ี 3 การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับ
เหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ และข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกอ่ืนท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ภัยแลง น้ําทวม และโรคระบาด เปนตน ราคาขายผลผลิตท่ีไดรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรยังขายไดในราคาท่ัวไป การทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิต (MOU) ยังไมเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลง เนื่องจากคุณภาพท่ีเกษตรกรผลิตไดไมตรงตามความตองการ
ของภาคเอกชน 

 2.1.7) ขอเสนอแนะ (1) กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรถายทอดความรูดานงานวิจัย/นวัตกรรมใหแก
เกษตรกรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกษตรกรผลิตสินคาไดครบวงจรตั้งแตข้ันตอนการผลิตจนถึงการจําหนาย (2) กรมสงเสริมสหกรณ ประสานความตองการระหวางผูผลิตกับ
ผูประกอบการใหเกิดความชัดเจนกอนทําการผลิต รวมท้ังสรางความเขาใจกับเกษตรกรกอนทําขอตกลง (MOU) รวมกัน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพไดตาม
มาตรฐานท่ีทางผูประกอบการตองการ และ (3) กรมวิชาการเกษตร เรงดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน นําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิม        
ในสินคาเกษตร 

2.2) แปลงป 2560 (ดําเนินการปท่ี 2)  
 2.2.1 เกษตรกรมีรายไดสุทธิทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ รอยละ 64.12  (ปเพาะปลูก 2559/60 เทียบกับ 

ปเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุมสินคาขาวเพ่ิมข้ึน 1,015 บาทตอไร กลุมพืชไร 3,233 บาทตอไร กลุมไมยืนตน 2,079 บาทตอไร กลุมไมผล 4,894 บาทตอไร         
กลุมพืชผัก 3,803 บาทตอไร กลุมปศุสัตว 78,964 บาทตอฟารม กลุมประมง 2,379 บาทตอไร กลุมหมอนไหม 1,780 บาทตอไร และกลุมแมลงเศรษฐกิจ 1,574
บาทตอราย  
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 2.2.2) ดานการลดตนทุนการผลิต เกษตรกร รอยละ 55.32 มีตนทุนคาปจจัยการผลิตท่ีลดลง โดยกลุมสินคาขาวลดลง       
รอยละ 10.08 (359 บาทตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 8.73 (498 บาทตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 4.97 (400 บาทตอไร) กลุมไมผล รอยละ 2.62 (257 บาทตอไร)      
กลุมพืชผัก รอยละ 6.31  (857 บาทตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 1.72 (6,405 บาทตอฟารม) กลุมประมง รอยละ 3.40 (566 บาทตอไร) กลุมหมอนไหม รอยละ 6.66 
(267 บาท/ไร) และแมลงเศรษฐกิจ รอยละ 5.33 (238 บาทตอราย) 

 2.2.3) ดานการเพ่ิมผลผลิตตอหนวย เกษตรกร รอยละ 44.42 มีผลผลิตตอหนวยท่ีเพ่ิมข้ึน โดยกลุมสินคาขาวเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.12 
(48 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 9.93 (391 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 7.70 (135 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมผล รอยละ 5.52 (53 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชผัก 
รอยละ 3.48 (129 บาทตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 5.27 (โคนม 6,933 กิโลกรัมตอฟารมโคเนื้อ 0.44 ตัวตอฟารม แพะ 0.31 ตัวตอฟารม ไกพ้ืนเมือง 31 ตัวตอฟารม)
กลุมประมง รอยละ 5.33  (21 กิโลกรัมตอไร) กลุมหมอนไหม รอยละ 2.64 (7 กิโลกรัมตอไร) และแมลงเศรษฐกิจ รอยละ 2.42 (1 กิโลกรัมตอราย) 

 2.2.4) ดานการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เกษตรกร รอยละ 24.14 ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกร รอยละ 7.28 ไดรับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ 

 2.2.5) ดานการตลาดมีแปลงใหญท่ีทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตรวมกันรอยละ 38.71 โดยมีเกษตรกร รอยละ 17.20         
นําผลผลิตไปจําหนายกับภาคเอกชนท่ีทําขอตกลงรวมกันไว ท้ังนี้เกษตรกรรอยละ 12.83 ขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาด 

 2.2.6) ประเด็นท่ีพบ แปลงป 2560 สวนใหญสามารถลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต จากการนําองคความรูไปปฏิบัติ สงผลให
คาใชจายในการซ้ือปุยเคมี สารเคมี และซ้ือพันธุลดลง แหลงน้ําในแปลงใหญบางแปลงปริมาณน้ําไมเพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก เทคโนโลยีท่ีนําเขามาสงเสริมในแปลงใหญ เชน 
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรเกิดการเรียนรู และมีความสนใจในเทคโนโลยีท่ีเขามาสนับสนุน แตปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือมีจํากัดไมเพียงพอตอกลุมเปาหมายท่ีจะนําไปพัฒนา 
ตลอดจนความไมเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีการผลิตกับเครื่องจักรเครื่องมือการทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิต (MOU) ยังไมเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงเนื่องจากคุณภาพท่ีเกษตรกร
ผลิตไดไมตรงตามความตองการของภาคเอกชน และเกษตรกรสวนใหญยังไมไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรในป 2560 

 2.2.7) ขอเสนอแนะ (1) กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรใหการสนับสนุนการถายทอดความรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกษตรกรสามารถลดตนทุน/เพ่ิมผลผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ (2) กรมชลประทาน ควรดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําให
เกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอ และกรมพัฒนาท่ีดิน ควรดําเนินการจัดหาแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอนําไปสู       
การวางแผนบริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุมเกษตรกรเองได (3) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและมีจํานวนเพียงพอกับเปาหมายในการพัฒนา 
เพ่ือใหเกษตรกรจะสามารถนําไปใชในแปลงได ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน (4) กรมสงเสริมสหกรณ ควรประสานความตองการระหวางผูผลิตกับผูประกอบการ
ใหเกิดความชัดเจนกอนทําการผลิต รวมท้ังสรางความเขาใจกับเกษตรกรกอนทําขอตกลง (MOU) รวมกัน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพไดตามมาตรฐาน 
ท่ีทางผูประกอบการตองการ และ (5) กรมวิชาการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรเรงดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน 
นําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตร 
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2.3) แปลงป 2561 (ดําเนินการเปนปท่ี 1)  
 2.3.1) การไดรับการถายทอดความรู เกษตรกร รอยละ 64.59 ไดรับการถายทอดความรูการลดตนทุน/เพ่ิมผลผลิต รอยละ 38.03

ไดรับการพัฒนา Smart Farmer รอยละ 78.03 ไดรับการถายทอด การวางแผนบริหารจัดการกลุม รอยละ 66.56 ไดรับการสงเสริมการซ้ือปจจัยการผลิตรวมกัน รอยละ 39.02
ไดรับการสงเสริมการรวมกลุมกันจําหนายผลผลิต และรอยละ 59.02 ไดรับการสงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

 2.3.2) การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหลงน้ํา เกษตรกร รอยละ 6.56 ไดรับการสงเสริมเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร รอยละ 45.57 ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร รอยละ 60.82 ไดรับการพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ และรอยละ 43.61              
ใชประโยชนจากแปลงเรียนรู/สาธิตในแปลงใหญ ดานแหลงน้ําในแปลงใหญเกษตรกรท้ังหมดยังไมไดรับการสนับสนุนแหลงน้ํา เนื่องจากปนี้เปนปแรกจึงยังไมมี              
การสนับสนุนแหลงน้ําเปนเพียงการจัดทําแผนการพัฒนาแหลงน้ําเทานั้น  

 2.3.3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เกษตรกร รอยละ 39.34 ไดรับการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร     
เพ่ือการรับรองมาตรฐาน รอยละ 18.69 ไดรับการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูปสินคาเกษตร      

 2.3.4) การเชื่อมโยงตลาด มีแปลงท่ีทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตรวมกันรอยละ 21.74 โดยยังไมมีเกษตรกรไดรับการสงเสริม
เปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร ซ่ึงจะดําเนินการสงเสริมในปตอไป 

 2.3.5) แปลงป 2561 เพ่ิงเริ่มดําเนินการเปนปแรก ซ่ึงการดําเนินงานอยูระหวางการถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต
จึงยังไมเกิดผลกระทบจากโครงการ เกษตรกรสวนใหญขาดแหลงน้ําในการทําการเกษตร จึงมีความตองการไดรับการสนับสนุนจากโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
การรวมกลุมแปลงใหญมีหลายชุมชนเขารวมดําเนินการโครงการ ซ่ึงเกษตรกรบางสวนไมใหความรวมมือในการดําเนินงานกิจกรรมกลุมเทาท่ีควร และแปลงใหญป 2561
ยังทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตกับภาคเอกชนคอนขางนอย 

 2.3.6) ขอเสนอแนะ (1) หนวยงานเจาภาพแปลงใหญ ควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรท่ีมีความพรอมดานการพัฒนาเพ่ือให 
การสงเสริมและสนับสนุนไดผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว (2) แหลงน้ําเปนปจจัยสําคัญในการทําการเกษตร ซ่ึงในปแรกกรมชลประทานดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาแหลงน้ํา
ในแปลงใหญ ในปท่ี 2 ควรเรงดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอนาํไปสูการวางแผนการผลิตตอไป (3) หนวยงานผูเก่ียวของควรสรางความเขมแข็ง
ใหกลุมสมาชิกเห็นประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกลุมกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพัฒนาตอไปได และ (4) กรมสงเสริมสหกรณ ควรเรงดําเนินการ
ประสานการทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตรวมกันระหวางผูผลิตและผูประกอบการ เพ่ือใหเกษตรกรเกิดความม่ันใจการเขารวมโครงการ 
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 2.3.2 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
1) ผลการดําเนินงาน 

1.1) ดําเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ไปทําประมง ปศุสัตว ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน 
เปาหมาย 258,456 ไร ดําเนินการแลว 157,287 ไร จําแนกเปน ประมง 4,647 ไร ปศุสัตว 27,049 ไร เกษตรผสมผสานจากบอน้ํา 41,935 ไร พืชทางเลือก   
ชนิดใหม 7,273 ไร แปลงตนแบบ 1,634 ไร สินคาชนิดใหม 44,346 ไร หมอนไหม 1,514 ไร ปศุสัตวและเกษตรผสมผสานในนิคมสหกรณ 391 ไร เกษตรผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 16,672 ไร และไมผล/ไมยืนตน 11,826 ไร นอกจากนี้ มีการจัดอบรมบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต 
2,714 ราย 

1.2) เบิกจายงบประมาณแลว 102.21 ลานบาท รอยละ 84.18 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 121.42 ลานบาท 
2) ประเด็นท่ีพบ 

 2.1) หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต พบวา ในฤดูการผลิต ป 2560/61 เกษตรกร รอยละ 95.98 ยังคงผลิตสินคาชนิดใหม         
(ไมผล ออย ปาลมน้ํามัน เกษตรผสมผสาน ฯลฯ อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และรอยละ 34.33 ตองการจะขยายพ้ืนท่ีเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรายละ 5.22 ไร 
ท้ังนี้ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก อาทิ การดําเนินงานของเจาหนาท่ี การสนับสนุนปจจัย และผลท่ีไดรับจากการปรบัเปลี่ยน  

 2.2) แนวทางการดําเนินงานโครงการ ควรเรงประชาสัมพันธขอมูลการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเนนในรายท่ีประสบผลสําเร็จ        
จากการปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเกษตรกรท่ียังไมไดเขารวมโครงการ รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชท่ีใหผลตอบแทนในระยะสั้น ระหวางรอผลผลิตจากพืชหลัก
ท่ีปรับเปลี่ยน เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเสริม 

 

 2.3.3 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
1) ผลการดําเนินงาน 

1.1) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. โดยพัฒนาแปลงเรียนรูดานการเกษตร 630 ศูนย (รอยละ 92.92) ดานวิชาการเกษตร 459 ไร
(รอยละ 90.71  และดานประมง 587 ศูนย (รอยละ 88.54) นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาฐานเรียนรูในดานประมง 548 ศูนย (รอยละ 87.68) ดานบัญชี 525 ศูนย          
(รอยละ 96.15) และดานชลประทาน 244 ศูนย (รอยละ 70.11)  

1.2) บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการใน ศพก. 724 ศูนย (รอยละ 106.47) และ      
ถอดบทเรียน ศพก. แลว 214 ศูนย (รอยละ 39.05) รวมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดใน 112 ครั้ง (รอยละ 74.67) 
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1.3) สนับสนุนการใหบริการของ ศพก. มีการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหมใน 588 ศูนย (รอยละ 94.69) 
ใหบริการวิชาการ/ขอมูลขาวสาร 551 ศูนย (รอยละ 88.73) แผนกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส 174 ศูนย (รอยละ 70.16) และจัดใหมีครูบัญชีอาสาประจํา ศพก. 
566 ศูนย (รอยละ 116.70) 

1.4) พัฒนาเกษตรกรผูนํา ศพก. ท้ังการใชแอพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี ครูบัญชีประจําศูนย และเทคโนโลยีตาง ๆ รวม 112,266 ราย 
(รอยละ 80.10) 

1.5) พัฒนาศูนยเครือขายการจัดการดินปุยชุมชน และการจัดการศัตรูพืชชุมชน 620 ศูนย (รอยละ 99.20) และ 1,080 ศูนย  
(รอยละ 102.27) ปศุสัตว 449 ศูนย (รอยละ 93.93) ประมง 1,440 ศูนย (รอยละ 98.29) สหกรณ 195 ศูนย (รอยละ 82.63) หมอนไหม 33 ศูนย                 
(รอยละ 51.56) และในเขตปฏิรูปท่ีดิน 58 ศูนย (รอยละ 69.05) นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายประมงรายเดิม 1,098 ศูนย (รอยละ 91.27) 
และรายใหม 564 ศูนย (รอยละ 96.25)  

1.6) เบิกจายงบประมาณแลว 109.65 ลานบาท รอยละ 74.87 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 146.46 ลานบาท 
2) ประเด็นท่ีพบ 

2.1) สวนใหญยังไมมีการจัดเก็บขอมูลการถายทอด หรือองคความรูอยางเปนระบบ หลักสูตรท่ีแตละหนวยงานถายทอดมีความซํ้าซอน
ของเนื้อหา และเปนกลุมเปาหมายเดิม ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานเจาภาพหลัก ควรบูรณาการจัดทําหลักสูตรรวมกัน และในกลุมเปาหมายเดิมควรให
ความรูในลักษณะตอยอดความรูเดิม เพ่ือใหเกษตรกรมีองคความรูท่ีหลากหลายสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง นอกจากนี้ ควรใหคําแนะนําแก ศพก. ในการรวบรวมและ
จัดเก็บองคความรูตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกตอการสืบคนและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

2.2) จากการสัมภาษณเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร         
ศูนยเครือขาย ศพก. ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี พบวา มีการเชื่อมโยงระหวาง ศพก. กับเครือขาย ศพก. ในลักษณะการจัดประชุม การอบรมถายทอด
ความรู รวมถึงการพาสมาชิกไปศึกษาดูงานในแปลงท่ีประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ ในสวนของการสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือการพัฒนา ศพก.            
มีขอจํากัดดานเง่ือนไขใหจัดซ้ือเฉพาะวัสดุอุปกรณท่ีไมคงทนถาวร สงผลให ศพก. บางแหงไดรับวัสดุอุปกรณท่ีไมสอดคลองกับความขาดแคลนและสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน
นอกจากนี้ การจัดประชุมและอบรมถายทอดความรูของหนวยงาน มีระยะเวลายาวนาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาทําการเกษตรของตัวเอง 
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 2.3.4 การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
1) ผลการดําเนินงาน (ณ 30 เมษายน 2561) 

1.1) พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer จํานวน 77,320 ราย คิดเปนรอยละ 38.87 ของเปาหมาย 198,899 ราย จําแนกเปน 
1.1.1) พัฒนาเกษตรกรท่ัวไป 33,780 ราย รอยละ 45.71 ของเปาหมาย 73,895 ราย (ผานการประเมินเปน Smart Farmer 

20,119 ราย เกษตรกรตนแบบ 1,815 ราย และไมผานการประเมิน 11,846 ราย) 
1.1.2) พัฒนาเกษตรกรรุนใหม 3,034 ราย รอยละ 91.25 ของเปาหมาย 3,325 ราย (ผานการประเมินเปน Smart Farmer 

2,268 ราย เกษตรกรตนแบบ 248 ราย และไมผานการประเมิน 518 ราย) 
1.1.3) พัฒนาเกษตรกรในระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 15,868 ราย รอยละ 16.66 ของเปาหมาย 95,219 ราย

(ผานการประเมินเปน Smart Farmer 10,130 ราย เกษตรกรตนแบบ 423 ราย และไมผานการประเมิน จํานวน 5,315 ราย) 
1.1.4) พัฒนาเกษตรกรในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 24,638 ราย รอยละ 93.11          

ของเปาหมาย 26,460 ราย (ผานการประเมินเปน Smart Farmer 15,211 ราย เกษตรกรตนแบบ จํานวน 1,081 ราย และไมผานการประเมิน จํานวน 8,346 ราย) 
1.2) การพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ของหนวยงานบูรณาการ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร 

2) ผลการติดตาม 
2.1) การนําความรูไปใชประโยชน หลังการอบรมเตรียมความพรอมสูการเปนเกษตรกรรุนใหม พบวา เกษตรกร รอยละ 83.33       

มีการนําความรูไปปฏิบัติใชแลว เชน การรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขาย Young Smart Farmer สรางแบรนดสินคา วางแผนการผลิตสังเกตอาการสัตวเจ็บปวย และวิธีการผสม
อาหารเลี้ยงสัตว สวนอีกรอยละ 16.67 ยังไมไดนําความรูไปใช เนื่องจากติดภารกิจ และเพ่ิงเขารวมโครงการ  

2.2) ผลท่ีเกิดข้ึนหลังนําความรูไปใช เกษตรกรรอยละ 40.00 มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมข้ึน รองลงมารอยละ 33.33
เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับตนเอง รอยละ 20.00 สามารถเฝาระวังและปองกันอาการเจ็บปวยและการระบาดของโรคสัตวได วางแผนการผลิตไดสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด และสรางแบรนดสินคาเปนของตนเองได ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 13.33 

2.3) ผลกระทบจากการพัฒนา พบวา เกษตรกรรอยละ 88.89 ไดเขาสูภาคเกษตรอยางเต็มตัว รอยละ 11.11 ยังคงทําอาชีพเกษตร
ควบคูกับงานประจํา รอยละ 61.11 มีการจําหนายสินคาผานตลาดออนไลน โดยการสรางเพจเพ่ือจําหนายสินคา และในจํานวนนี้รอยละ 9.09 ไดนําระบบจายเงินดวย 
QR Code มาใชในการจําหนายสินคา 

2.4) ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะ 
การประชาสัมพันธการรับสมัครเกษตรกรรุนใหมในบางพ้ืนท่ียังไมท่ัวถึง ทําใหเกษตรกรเสียโอกาส ดังนั้น ควรใหผูนําชุมชนหรือ

สถาบันศึกษาตางๆ ในพ้ืนท่ีเปนผูชวยในการประชาสัมพันธ ซ่ึงจะกระจายขาวไดท่ัวถึงและมีผูสนใจเขารวมโครงการท่ีแทจริงเพ่ิมข้ึน 
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 2.3.5 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเปนองคกรหลักในระดับอําเภอดวยกลไกประชารัฐ จํานวน 361 แหง สูงกวาเปาหมาย 61 แหง พัฒนาผลิตภัณฑ 

ขยายชองทางการตลาด สรางมูลคาเพ่ิม ภายใตความรวมมือกับหอการคาจังหวัด 89 แหง คิดเปนรอยละ 94.68 จากเปาหมาย 94 แหง 

2) มูลคาการใหบริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือขายของสหกรณระดับอําเภอ โดยใหบริการปจจัยการผลิตคุณภาพคิดเปนมูลคา 
5,477.46 ลานบาท และการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 5,995.16 ลานบาท 

3) สหกรณไดรับการพัฒนา โดยความรวมมือประชารัฐ สงผลใหมีชองทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 107 แหง ผลิตภัณฑไดรับการแปรรูปและ
สรางมูลคาเพ่ิม 110 ผลิตภัณฑ (82 แหง) ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน 70 ผลิตภัณฑ (56 แหง) 

4) เบิกจายงบประมาณแลว 7.84 ลานบาท รอยละ 71.27 ของบประมาณท่ีจัดสรร 11.00 ลานบาท  
 

 2.3.6 ธนาคารสินคาเกษตร 
ดําเนินการจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรรวม 7 ประเภท ดังนี้ 
1) ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ สนับสนุนโคกระบือใหเกษตรกรรายใหม 13,087 ตัว คิดเปนรอยละ 145.41 

ของเปาหมาย 9,000 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์ใหเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขโครงการ 11,998 ตัว คิดเปนรอยละ 239.96 ของเปาหมาย 5,000 ตัว                   
2) ธนาคารปุยอินทรีย ผลิตปุยหมัก 2,956 ตัน คิดเปนรอยละ 110.22 ของเปาหมาย 2,682 ตัน และน้ําหมักชีวภาพ 672,700 ลิตร 

คิดเปนรอยละ 89.75 ของเปาหมาย 749,500 ลิตร 
3) ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน สงเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนใหมแลวเสร็จตามเปาหมาย 20 แหง โดยสนับสนุน      

เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหธนาคาร 3.50 ตันตอแหง ครบตามเปาหมาย 70 ตัน และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุท่ีผลิตจากธนาคารฯ ท่ีจัดตั้งป 2559 – 2560         
รวม 75 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 12.50 ของเปาหมาย 600 ตัวอยาง สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว 2,900 คิดเปนรอยละ 14.50 ของเปาหมาย ๒0,000 
กระสอบ 

4) ธนาคารขาวในสถาบันในเกษตรกร เริ่มดําเนินการในป 2561 เปนปแรก จํานวน 42 แหง คิดเปนรอยละ 113.51 ของเปาหมาย 
37 แหง ใหบริการแกสมาชิก ๔,054 ราย คิดเปนรอยละ 202.70 ของเปาหมาย 2,000 ราย โดยใหยืมขาวสารเพ่ือบริโภค 22,145 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ        
เพ่ือเพาะปลูก 552,003 กิโลกรัม และสมาชิกฝากขายขาวเปลือก 1,357,481 กิโลกรัม 

5) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ในป 2561 รวม 3 แหง รับฝากลูกโคจากสมาชิก 340 ราย คิดเปน     
รอยละ 68.00 ของเปาหมาย 500 ราย สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร  350 ตัว และสมาชิกถอนคืนโคสาวทองแลว 216 ราย รวม 320 ตัว  
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6) ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมงในป 2561 ตามเปาหมาย 20 แหง โดยปลอยพันธุสัตวน้ํา 
สูแหลงน้ํา 1.96 ลานตัว คิดเปนรอยละ 98.00 ของเปาหมาย 2.00 ลานตัว ผลิตอนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแหลงน้ําชุมชน 1.42 ลานตัว   
คิดเปนรอยละ 355.00 ของเปาหมาย 0.40 ลานตัว  

7) ธนาคารหมอนไหม ดําเนินการพัฒนาศักยภาพธนาคารเดิมท่ีจัดตั้งในป 2560 รวม 5 แหง และสนับสนุนวัสดุในการทําธนาคาร      
ท่ีจัดตั้งป 60 จํานวน 2 แหง ขยายผลไปในพ้ืนท่ีอ่ืนในปงบประมาณ 2561 โดยจัดต้ังธนาคารเพ่ิมอีก 6 แหง คิดเปนรอยละ 54.55 ของเปาหมาย 11 แหง และ
สนับสนุนวัสดุท้ัง 5 แหง  

8) เบิกจายงบประมาณแลว 35.57 ลานบาท รอยละ 63.13 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 56.34 ลานบาท 
 

 2.3.7 การสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
1) ผลการดําเนินงาน  

1.1) สนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาทิ รถเก่ียวนวดขาว รถดํานา เครื่องหยอดขาว ใหสหกรณ
ผูผลิตขาว รถบรรทุกน้ํานมดิบ รถโฟลคลิฟท เครื่องผสมอาหาร ใหสหกรณโคเนื้อและโคนม ฯลฯ เปาหมาย 58 แหง ดําเนินการได 48 แหง หรือรอยละ 82.76       
ของเปาหมาย รวม 104 รายการ โดยอยูระหวางการสงมอบเครื่องจักรกล 30 แหง สงมอบแลวแตยังไมไดใหบริการ 10 แหง และบางพ้ืนท่ีพรอมใหบริการแลว          
แตยังไมถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต 8 แหง 

สวนท่ีเหลือสหกรณขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ 11 แหง และขอยกเลิกบางรายการ 3 แหง รวม 14 แหง 18 รายการ 
เนื่องจากยุติการดําเนินงานโครงการ จัดซ้ือดวยงบประมาณของสหกรณเอง ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ไมมีความพรอมและไมสามารถดําเนินการไดตามแบบ
กอสราง และท่ีประชุมคณะกรรมการของสหกรณมีมติไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ อยูระหวางขอยกเลิกอีก 1 สหกรณ 

1.2) พัฒนาทักษะและความสามารถในการเปนชางเกษตรทองถ่ิน โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงาน
ในพ้ืนท่ี 3 หลักสูตร ซ่ึงระดับ 1 พัฒนาทักษะและเทคนิคท่ีถูกตองดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรแลว 2,106 ราย หรือรอยละ 100.29 ของเปาหมาย 
2,100 ราย คัดเลือกเกษตรกรท่ีผานการอบรม ระดับ 1 เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคเพ่ิมเติมเปนชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 เปาหมาย 125 ราย ดําเนินการแลว          
131 ราย หรือรอยละ 104.80 ของเปาหมาย สวนชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 คัดเลือกจากเกษตรกรท่ีผานการอบรมในระดับ 2 เพ่ือพัฒนาตอยอดและสามารถ           
นําไปประกอบอาชีพชางเกษตรภายในชุมชนได เปาหมาย 50 ราย ดําเนินการได 51 ราย หรือรอยละ 102.00 ของเปาหมาย 

1.3) สงเสริมการใชและการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูใหบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 965 ราย 
หรือรอยละ 107.22 ของเปาหมาย 900 ราย 

1.4) เบิกจายงบประมาณแลว 133.53 ลานบาท รอยละ 87.44 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 152.71 ลานบาท 
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2) ผลการติดตาม 
2.1) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณการเกษตรสรรพยา จํากัด และสหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด 

สรุปผลไดดังนี้ 
 2.1.1) การใหบริการของสหกรณ หลังไดรับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดขาว มีการใหบริการสมาชิกในชวงเดือนเมษายน 2560 –

เดือนพฤษภาคม 2561 คิดเปนพ้ืนท่ี 200 ไร ในอัตราไรละ 400 บาท ขณะท่ีผูประกอบการเอกชนคิดคาบริการไรละ 450 – 500 บาท ชวยลดตนทุนคารถเก่ียวนวด
ใหสมาชิกไดเฉลี่ยไรละ 50 - 100 บาท 

 2.1.2) การใชบริการของสมาชิก กอนสหกรณไดร ับการสนับสนุนรถเกี่ยวนวดขาว รอยละ 100.00 ใชบริการของ
ผูประกอบการเอกชน แตหลังจากสหกรณไดรับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดแลว รอยละ 71.43 ใชบริการท้ังสองแหลง ขณะท่ีอีกรอยละ 28.57 ใชบริการของสหกรณ 
เพียงแหลงเดียว โดยสมาชิกใหเหตุผลท่ียังใชบริการของเอกชน เนื่องจากมีจํานวนรถเก่ียวนวดมากกวาสหกรณ ข้ันตอนไมยุงยาก ใหบริการท่ีรวดเร็ว ถึงแมวาจะคิด
คาบริการแพงกวา ขณะท่ีสมาชิกท่ีใชบริการของสหกรณ ใหเหตุผลวา คาบริการถูกวาเอกชน 

 2.1.3) ปญหาอุปสรรค พบวา รอยละ 42.86 เทากัน คือ รถเกี่ยวนวดของสหกรณมีนอยไมสามารถใหบริการในชวงท่ี 
เก็บเก่ียวผลผลิตพรอมกัน และบุคลากรของสหกรณยังขาดความชํานาญในการใชรถเก่ียวนวด ทําใหพ้ืนท่ีนาของเกษตรกรเสียหาย รอยละ 28.57 ไดรับสนับสนุน        
รถเก่ียวนวดลาชา สมาชิกเก็บเก่ียวผลผลิตไปแลว และรอยละ 14.29 สมาชิกเห็นวา ในการใหบริการของสหกรณมีความยุงยากกวาของเอกชน 

 2.1.4) ขอเสนอแนะ ในประเด็นความไมเพียงพอของรถเก่ียวนวด สหกรณควรจัดทําแผนการใหบริการลวงหนา และทําหนาท่ี
เปนคนกลางในการประสานกับผูประกอบการเอกชนในการรวมใหบริการแกสมาชิก สวนการขอสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรควรมีการเตรียมการข้ันตอนจัดซ้ือจาง
ลวงหนา เม่ือไดรับงบประมาณสามารถดําเนินการไดทันที รวมท้ังศึกษาข้ันตอนการใหบริการของผูประกอบการเอกชนแลวนํามาปรับใชในสหกรณ เพ่ือลดปญหาความยุงยาก 

2.2) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด และสหกรณ
โคนมนครปฐม จํากัด ซ่ึงขอรับการสนับสนุน 4 รายการ รายละเอียดแตละสหกรณมี ดังนี้ 

 2.2.1) สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด เดิมกอนขอรับการสนับสนุนมีรถแทรกเตอรอยู 5 คัน แตไมเพียงพอตอการใชงาน       
ในแปลงหญาของสหกรณและการใหบริการสมาชิก ในป 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร เพ่ิมอีก 1 คัน อยูระหวางรอการสงมอบ  

 2.2.2) สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด เดิมมีรถโฟลคลิฟทท่ีสามารถขนผลิตภัณฑนมได 19.50 ลานกลอง เนื่องจากยกกลอง
ผลิตภัณฑนมไดสูงไมเกิน 2 ชั้น จึงไมเต็มโกดัง และตองไปเชาโกดังเอกชนเก็บ สวนเครื่องชั่งน้ําหนักมีอยูแหงเดียวท่ีสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด ตั้งอยูหางจากจุดสงน้ํานม
ของสมาชิก ดังนั้น ในป 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถโฟลคลิฟทระบบไฟฟากานสูงขนาด 2 ตัน จํานวน 1 คัน ซ่ึงไดมีการใชงานแลว สามารถขนผลิตภัณฑนมได       
39 ลานกลอง และเครื่องชั่งน้ําหนัก ขนาด 50 ตัน อยูระหวางรอการตรวจสอบ   
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 2.2.3) สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด เดิมสหกรณมีการผลิตอาหารสัตวแบบขนและเม็ดจําหนายแกสมาชิก โดยมีเครื่องผสมอาหาร
ขนาด 1 ตัน เครื่องผสมอาหารผง ขนาด 2 ตัน เครื่องอัดเม็ด ขนาด 1 ตัน อยางละ 1 เครื่อง ซ่ึงใชงานหนัก จึงไดขอรับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 2 ตัน 
1 เครื่อง เพ่ือผลิตอาหารสัตวแบบครบวงจร ขณะนี้อยูระหวางการกอสรางโรงเรือนเพ่ือเก็บเครื่องผสมอาหารดังกลาว จึงยังไมไดใชงาน 

2.3) การสรางชางเกษตรทองถ่ินระดับ 1 ผลการติดตามเกษตรกรท่ีผานการอบรมในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และ
ชัยนาท สรุปผลไดดังนี้ 

 2.3.1) ความรูกอนการอบรม เกษตรกรรอยละ 100 มีความรูในการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอยูกอนแลว โดยหลัง
ผานการอบรมเกษตรกรท่ีทําการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเองคิดเปนรอยละ 93.75 และจางชางมาดําเนินการในกรณีท่ีเสียหรือชํารุดมาก คิดเปนรอยละ 56.25 

 2.3.2) ความเห็นของเกษตรกรท่ีเขารับการอบรม รอยละ 46.15 ตองการใหหนวยงานจัดทําหลักสูตรท่ีมีเนื้อหามากกวา
ความรูพ้ืนฐาน ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญทําเองไดอยูแลว รองลงมารอยละ 23.08 ตองการใหชวงเวลาในการจัดอบรมไมตรงกับชวงท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลูก จะไดเขาอบรม    
ไดตลอดเวลา รอยละ 15.38 ตองการใหเพ่ิมระยะเวลาการอบรมใหมากข้ึนกวาเดิม นอกนั้นเสนอวา ในการฝกปฏิบัติควรมีเครื่องจักรกลการเกษตรใหเหมาะสมกับจํานวน
ผูเขาอบรม สถานท่ีอบรมควรเปนในหมูบาน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง และใหมีการติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่องหลังการอบรม 

 2.3.3) ขอเสนอแนะ กรมสงเสริมการเกษตร ควรนําความเห็นของเกษตรกรไปพิจารณาวางแผนการดําเนินงาน 
 

2.4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4.1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

1) กลุมข้ันท่ี 1 เตรียมความพรอมเกษตรกรในการทําเกษตรอินทรียท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง รวม 18,872 ราย รอยละ 95.82   
ของเปาหมาย 19,695 ราย ดานการผลิตชีวินทรีย ไดจัดตั้งศูนยผลิตชีวินทรีย 20 ศูนย รอยละ 142.86 ของเปาหมาย 14 ศูนย ผลิตชีวินทรียในการควบคุมศัตรูพืช 
5,025 ตัวอยาง รอยละ 43.04 ของเปาหมาย 11,674 ตัวอยาง ผลิตพอแมพันธุแมลงศัตรูธรรมชาติ 65,450 ตัว รอยละ 49.21 ของเปาหมาย 133,000 ตัว  
สงเสริมเกษตรอินทรียในแปลงใหญ 23 แปลง รอยละ 100 ของเปาหมาย 23 แปลง และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐาน (กลุมใหม) 1,586 ราย        
รอยละ 96.71 ของเปาหมาย 1,640 ราย 

2) กลุมข้ันท่ี 2 ระยะปรับเปลี่ยนการผลิต  
2.1) ถายทอดความรู โดยจัดฝกอบรมใหความรูดานการผลิตเกษตรอินทรียแกเกษตรกร เจาหนาท่ี และผูตรวจประเมินรวม 

20,690 ราย รอยละ 93.75 ของเปาหมาย 22,070 ราย นอกจากนี้ ไดจัดทําแปลงตนแบบพืชอินทรีย 235 ราย จากเปาหมาย 1,784 ราย  
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2.2) สงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย การเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และสงเสริมกระบวนการผลิตสินคาเกษตร        
สูมาตรฐานสากลโดยใชระบบการรับรองแบบมีสวนรวม 4,164 ราย หรือรอยละ 97.40 ของเปาหมาย 4,275 ราย รวมท้ังสนับสนุนปจจัยการผลิตอินทรียดานปศุสัตว 
21,030 ตัว หรือรอยละ 116.83 ของเปาหมาย 18,000 ตัว ดานการรวมกลุมของสมาชิกสหกรณ 2,970 ราย หรือรอยละ 91.72 ของเปาหมาย 3,238 ราย         
และในพ้ืนท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบ 10,125 ไร ตามเปาหมาย นอกจากนี้ ยังสรางความตระหนักรูเรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และจัดอบรมสัมมนาใหความรูดานเกษตรอินทรียรวม 42 ครั้ง หรือรอยละ 140.00 ของเปาหมาย 30 ครั้ง 

2.3) ตรวจประเมินแปลงเบื้องตน 1,590 ราย หรือรอยละ 31.80 ของเปาหมาย 5,000 ราย และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรอง
ในกลุมเดิม 950 ราย หรือรอยละ 93.78 ของเปาหมาย 1,013 ราย รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรและพิกัดแปลง (PGS) ในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.  1,334 ราย                     
หรือรอยละ 65.88 ของเปาหมาย 2,025 ราย 

2.4) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุงระบบสงน้ําในพ้ืนท่ีเปาหมาย 1,370 ไร มีความกาวหนา
รอยละ 73.20 ของกระบวนงานกอสราง รวมท้ังดําเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบสงน้ําในพ้ืนท่ียโสธรโมเดล 3,500 ไร ตามเปาหมาย สวนดานการปรับปรุงบํารุงดิน 
ไดมีการผลิตปุยหมักโดยศูนยตนแบบปุยหมักแบบเติมอากาศ 672 ตัน หรือรอยละ 39.83 ของเปาหมาย 1,687 ตัน สวนการตรวจวิเคราะหสารฯ ดําเนินการไปแลว 
42 ตัวอยาง หรือรอยละ 42 ของเปาหมาย 100 ตัวอยาง 

2.5) กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก การจัดทําหมูบานตนแบบเกษตรอินทรีย 22 แหง การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน  
1 กองทุน พัฒนาระบบการผลิตโดยใชระบบรับรองแบบกลุม 10 กลุม และการจัดทําคูมือเก่ียวกับเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. 6,000 เลม การจัด
ประชุมสัมมนาสถานการณเกษตรอินทรีย 3 ครั้ง อยูระหวางดําเนินการ 

3) กลุมข้ันท่ี 3 เขาสูระบบเกษตรอินทรีย  
3.1) สงเสริมเกษตรอินทรีย โดยดําเนินการสงเสริมเกษตรอินทรียท่ีมีศักยภาพ ครบตามเปาหมาย 32 ศูนย การจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

278 ราย จากเปาหมาย 276 ราย การเลี้ยงปลาในนาขาวครบ 1,000 ราย และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองกลุม 521 ราย หรือรอยละ 82.83 ของเปาหมาย   
629 ราย นอกจากนี้ ไดสงเสริมการทําเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ียโสธรโมเดล ครบ 89 กลุม และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรอง (กลุมเดิม) ข้ัน 3 รวม 138 ราย       
จากเปาหมาย 25 ราย  

3.2) ถายทอดความรู โดยฝกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีสวนรวมรวม 463 ราย หรือรอยละ 100.65   
ของเปาหมาย 460 ราย สรางศูนยเรียนรูพืชอาหารสัตว 5 แหง หรือรอยละ 62.50 ของเปาหมาย 8 แหง 

3.3) ตรวจตออายุ และตรวจรับรองฟารมพืชอินทรีย ขาวอินทรีย ประมงอินทรีย ปศุสัตวอินทรีย รวม 23,492 ราย หรือรอยละ 92.24
ของเปาหมาย 25,468 ราย สถานท่ีจัดจําหนายเกษตรอินทรีย 149 แหง สูงกวาเปาหมาย 49 แหง และตรวจวิเคราะหสารฯ 33 ตัวอยาง รอยละ 55 ของเปาหมาย        
60 ตัวอยาง  
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3.4) ศึกษาวิจัยดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย รวม 5 เรื่อง เสร็จแลว 1 เรื่อง ท่ีเหลือมีผลสําเร็จรอยละ 60        
ของกระบวนงาน และพัฒนาตลาดสีเขียวครบ 10 แหง  

3.5) พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรอง ไดแก ปศุสัตวอินทรียแลว 7 แหง หรือรอยละ 77.78 ของเปาหมาย 9 แหง สวนพืชอินทรีย        
1 ระบบ และขาวอินทรีย 1 ครั้ง รวมท้ังการยกระดับมาตรฐานแหลงแปรรูป อยูระหวางดําเนินการ 

3.6) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย โดยดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว และจัดทํารหัสตอทายพิกัด
ศุลกากรสําหรับสินคาเกษตรอินทรียรวม 2 เรื่อง รวมท้ังการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 3 ครั้ง หรือรอยละ 75 จากเปาหมาย 4 ครั้ง 

4) เบิกจายงบประมาณแลว 497.60 ลานบาท รอยละ 54.54 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 912.36 ลานบาท 
 

2.4.2 การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
1) รับสมัครเกษตรเขารวมโครงการรายใหม ป 2561 จํานวน 70,172 ราย รอยละ 100.25 ของเปาหมาย 70,000 ราย 

ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุมของเกษตรกรรายเดิม ป 2560 จํานวน 70,034 ราย จําแนกเปน กลุม A (เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม  
ขั้นที่ 1) 17,534 ราย กลุม B (เกษตรกรท่ีเกือบจะไปสูเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1) 39,584 ราย และกลุม C (เกษตรกรท่ียังไมสามารถไปสูเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1) 
12,916 ราย 

2) สงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ โดยจัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 6 วิชา ไดแก แนวคิดและ        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหมการลดตนทุน/การลดคาใชจาย การสรางผลผลิต/สรางรายได การทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุนการผลิต การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธและจิตอาสาใหแกเกษตรกรรายใหม ป 2561 จํานวน 68,676 ราย คิดเปนรอยละ 98.11 จากเปาหมาย 70,000 ราย รวมท้ังสงเสริมองคความรู        
เชิงปฏิบัติการโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี ซ่ึงหลักสูตรจะพิจารณาจากความเหมาะสม ความสอดคลองกับรูปแบบการทํากิจกรรมและสภาพภูมินิเวศในแตละพ้ืนท่ี 
เชน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว/สัตวน้ํา การทําปุยการปรับปรุงดิน เปนตน รวม 51,673 ราย 

3) สนับสนุนปจจัยการผลิตพ้ืนฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 46,800 ราย คิดเปนรอยละ 66.86 จากเปาหมาย 70,000 ราย และ
ติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับกรม รวม 27,711 ราย และ 6,673 ราย ตามลําดับ 

4) เบิกจายงบประมาณแลว 67.37 ลานบาท รอยละ 18.57 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 362.81 ลานบาท 
5) ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะ    

การแจกปจจัยการผลิตตามความจําเปนคอนขางลาชา เนื่องจากอยูระหวางข้ันตอนการจัดซ้ือและสงมอบปจจัยการผลิต เชน กรมปศุสัตว       
(พันธุสัตว) และกรมสงเสริมการเกษตร (ไมผล/ไมยืนตน) เปนตน ทําใหการสงมอบปจจัยการผลิตแกเกษตรกรในแตละหนวยงานไมพรอมกัน เกษตรกรท่ีอยูหางไกล          
ตองเดินทางมารับปจจัยการผลิตหลายครั้ง ทําใหเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง จึงควรวางแผนการสงมอบปจจัยการผลิตรวมกัน และใหพรอมกันหลาย ๆ ชนิด         
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เพ่ือความสะดวกและลดภาระของเกษตรกรในการมารับปจจัยการผลิตพรอมกันในคราวเดียวกัน และควรเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้นชวงตนเดือนกรกฎาคม เพราะเขาสู         
ฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร   

 

2.5 การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2561 อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนตามโครงการ ในกลุมเปาหมาย       

ท่ียังไมไดเบิกจาย เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการรับความชวยเหลือในโครงการ/มาตรการตาง ๆ ซ่ึงในชวงตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561           
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิก/กลุมเกษตรกร ท่ีประสบอุทกภัย ป 2559/60 จํานวน 12,784 ราย คิดเปนรอยละ 14.71 ของเปาหมาย 
86,926 ราย วงเงินท่ีไดรับ 15.42 ลานบาท  

2) พักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณกลุมเกษตรกรท่ีปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 มีเกษตรกรท่ีไดรับการชดเชย
ดอกเบี้ย 28,936 ราย คิดเปนรอยละ 27.68 ของเปาหมาย 104,525 ราย วงเงินท่ีไดรับ 62.95 ลานบาท 

3) เบิกจายงบประมาณแลว 78.37 ลานบาท รอยละ 15.67 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 500.00 ลานบาท   
 

2.6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
1) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต จัดการน้ําทวมและอุทกภัย และจัดการคุณภาพน้ํา  

1.1) กอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนพ้ืนท่ีชลประทานรวม 67,921 ไร รอยละ 25.50 ของเปาหมาย 
266,338 ไร มีพ้ืนท่ีรับประโยชนแลว 26,580 ไร รอยละ 9.63 ของเปาหมาย 276,004 ไร ครัวเรือนรับประโยชนแลว 8,812 ครัวเรือน รอยละ 12.17           
ของเปาหมาย 72,397 ไร  

1.2) จัดหาแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน จํานวน 30,097 บอ รอยละ 66.88 ของเปาหมาย 45,000 บอ และพัฒนาแหลงน้ํา
ชุมชน/แหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 252 แหง รอยละ 136.96 ของเปาหมาย 184 แหง ตามลําดับ 

1.3) การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานในเขตปฏิรูปท่ีดิน จํานวน 59 แหง รอยละ 118.00 ของเปาหมาย 50 แหง 
1.4) ลดการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีชลประทานเดิม โดยปรับปรุงงานชลประทาน 6,390 รายการ รอยละ 152.94 ของเปาหมาย 

4,178 รายการ มีพ้ืนท่ีรับประโยชน 193,283 ไร รอยละ 10.76 ของเปาหมาย 1.80 ลานไร ครัวเรือนรับประโยชนแลว 33,542 ครัวเรือน รอยละ 21.00 
ของเปาหมาย 159,741 ครัวเรือน รวมท้ังดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน จํานวน 6,600 รอยละ 5.41 ของเปาหมาย 122,070 ไร  

1.5) ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําและบรรเทาปญหาฝนแลงในพื้นที่รวม 619 ลานไร รอยละ 269.13 ของเปาหมาย       
230 ลานไร 
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1.6) จัดการน้ําทวมและอุทกภัย ผานโครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา มีพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 162,120 ไร รอยละ 23.04       
ของเปาหมาย 703,657 ไร และครัวเรือนไดรับประโยชน 35,971 ครัวเรือน รอยละ 39.80 ของเปาหมาย 90,382 ครัวเรือน 

1.7) จัดทําโครงการจัดการคุณภาพน้ํา จํานวน 175 รายการ รอยละ 113.64 ของเปาหมาย 154 รายการ มีพ้ืนท่ีรับประโยชนแลว 
321,215 ไร รอยละ 120.59 ของเปาหมาย 266,365 ไร ครัวเรือนรับประโยชนแลว 12,364 ครัวเรือน รอยละ 120.74 ของเปาหมาย 10,240 ครัวเรือน 

2) แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาระดับภาค มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 5,500 ไร รอยละ 3.76 ของเปาหมาย 146,336 ไร พ้ืนท่ีรับประโยชน      
18,100 ไร รอยละ 4.83 ของเปาหมาย 374,861 ไร และครัวเรือนรับประโยชนแลว 5,268 ครัวเรือน รอยละ 6.71 ของเปาหมาย 78,457 ครัวเรือน 

3) ปญหาอุปสรรค การกอสรางลาชา เนื่องจากปญหาการจัดหาท่ีดิน เกษตรกรไมยินยอมรับคาทดแทนท่ีดิน บุกรุกพ้ืนท่ีดําเนินการเพ่ือเพาะปลูก 
บางแหงพ้ืนท่ีกอสรางอยูในเขตอุทยานแหงชาติท่ีไดรับการเพิกถอน ไดเปลี่ยนสภาพเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และตองดําเนินการตามข้ันตอนการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวน 
และปญหาฝนท่ีตกลงมาในปริมาณท่ีมาก 
   4) เบิกจายงบประมาณแลว 22,455.58 ลานบาท รอยละ 49.87 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 45,024.03 ลานบาท 

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



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง

วัตถุประสงคโครงการ

และเฝาระวังการทําการประมงใหมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําไดตั้งแตการทําการประมงไปจนถึงผูบริโภค 

เปาหมายของโครงการ จํานวนเรือที่ออกไปทําการประมงไมเกินจํานวนวันสูงสุดที่กําหนด 5,500 ลํา

ระยะเวลาของโครงการ 5 ป (ป 2560 - ป 2564)

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 577,954,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 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)

1. ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ครั้ง 200,000 254,208 41,208 36,394 331,810

2. ควบคุมและเฝาระวังการทําประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 62 ครั้ง 2,340 1,524 307 267 2,098

3. สํารวจและรวบรมขอมูลสภาวะทรัพยากรประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ลํา 1,800 1,593 204 582 2,379

เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง

4. ออกใบอนุญาตทําการประมงและจดทะเบียน ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ฉบับ 10,070 10,600 25  - 10,625

5. สุมตรวจสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงจากเรือประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ครั้ง 19,500 32,464 5,458 4,704 42,626

ที่แจงเขาและมีการขนถายสัตวน้ํา

6. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบยอนกลับของโรงงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โรง 178 179  -  - 179

 (Traceability at processing plant)

7. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 577.95 178.62 43.22 100.07 321.91

   7.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 153.28 36.76 30.76 220.80

   7.2 งบลงทุน ลานบาท 25.34 4.91 69.16 99.41

   7.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท  - 1.01  - 1.01

   7.4 งบรายจายอื่น ลานบาท  - 0.54 0.15 0.69
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1. การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

เพื่อกําหนดนโยบาย กํากับดูแลบริหารจัดการดานการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําตามพระราชกําหนดการประมงใหอยูในระดับที่สามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน มีระบบติดตาม ควบคุม

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ รวมกับกรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมหมอนใหม

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตรเปาหมายที่ผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

เปาหมายโครงการ แปลง/ฟารม : พืช/ประมง/ปศุสัตว ผานการรับรองมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 85

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการ ๒๕๖๑ จํานวน 1,272,676,100 บาท

แผนและการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน 

GAP,GI  กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ

การผลิตขาวตามระบบ (GMP / HACCP) 

    1.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว (กข.)

          1) การตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมิน แปลง 1,500 - -  - -

ระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว ตามขอกําหนด มกษ.

4406-2560 
1/

         2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุ แหง 50 - -  - -

เมล็ดพันธุขาว  
2/

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

แปลง 1,500 - -  - -

   1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐาน (กข.)

         1) จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP แปลง 3,500 52  -  - 52

 แบบรายเดี่ยว 
5/ ไร  775  -  - 775

หมายเหตุ :      
1/

 อยูระหวางการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว รุนที่ 1 จํานวน 648 แปลง
                             2/

 ยังไมไดดําเนินการตรวจประเมินฯ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเปาหมาย
                             3/

 อยูระหวางการตรวจประเมินฯ 648 แปลง และอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเปาหมายเพิ่มเติม
                             4/

 ยังไมไดมีการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว รุนที่ 1 จํานวน 648 แปลง
                             5/

 อยูในระหวางการดําเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวคุณภาพ GAP
 1-2

2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP)
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานงบประมาณ ป 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         4) การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
4/



คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานงบประมาณ ป 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           2) จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP กลุม 4,000 - -  - -

           3) จํานวนแปลงขาวที่ผานมาตรฐาน (GAP) 
7/ แปลง 3,500 52 52  - 52

           4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสี 20 8 2  - 10

โรงสีขาว 
8/

           5) มีโรงสีขาวผานการรับรองคุณภาพการผลิตขาว โรงสี 20 8 -  - 8

ตามระบบ GMP/HACCP 
9/

           6) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว/ แหง / แหง 20 / 20 7 9  - 16

ผลิตภัณฑขาวที่ผานการรับรองมาตรฐาน 
10/

           7) สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ราย 200 168 -  - 168

และรับรองมาตรฐานขาว 
11/

           8) อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบ ราย 550 - 387  - 387

ควบคุมภายในสําหรับการรับรองแบบกลุมตามมาตรฐาน 

GAP 
12/

ระบบ 1 - -  - -

     1.3 การตรวจรับรอง GAP/GMP/หองปฏิบัติการ

           1) การตรวจรับรองแหลงผลิต GAP (วก.) แปลง 93,000 41,032 8,321 8,562 57,915

           2) ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม (วก.) โรง 883 405 125 71 601

           3) พัฒนาหองปฏิบัติการ (วก.)  
14/

แหง 38 - -  - -

หมายเหตุ : 
   6/

 อยูในระหวางการดําเนินการขออนุมัติหลักการ  
7/

 อยูในระหวางการดําเนินการ ขออนุมัติหลักการ
                          8/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองระบบฯ จํานวน 7 โรงสี  ในป 2560 และใน ป 2561  ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 3 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯ จํานวน 10 โรงสี
                          9/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองระบบฯ จํานวน 7 โรงสี ในป 2560  และใน ป 2561  ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 1 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯ จํานวน 8 โรงสี
                         10/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑขาว ในป 2560 จํานวน 6 แหง  และในป 2561 ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 10 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯจํานวน 16 แหง
                         11/

 จัดอบรมสัมมนาเรียบรอยแลว มีผูเขารวมอบรมสัมมนา จํานวน 168 ราย  
12/

 โอนเงินงบประมาณเบิกจายให มกอช. เปนผูดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรฯ แทน
                         13/

 สงเบิกจายเงิน งวดที่ 1 วันที่ 4 พ.ค. 61  
 14/

 อยูในขั้นตอนการพัฒนาหองปฏิบัติการผลการดําเนินการรอยละ 64.40
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แบบกลุม (โครงการนาแปลงใหญ) 
6/

         9) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
13/



คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานงบประมาณ ป 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           1) พัฒนาเจาหนาที่ที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 500 513  - 10 523

ดาน GAP

           2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย 882 - - 101 101

           3) ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร ตามระบบ ราย 15,000 - - 475 475

GAP พืช

           4) ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมิน ราย 15,000 - 8,304 4,517 12,821

แปลงเบื้องตนตามระบบ GAP 

ราย 15,000 -  - 3,917 3,917

           6) ประชุมคณะกรรมการความรวมมือการรับรอง ครั้ง 2 - - - -

แหลงผลิตสินคาเกษตร GAP

           7) ประชุมคณะอนุกรรมการความรวมมือการ ครั้ง 18 -  - 4 4

ดําเนินงาน

           8) จัดเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินคาเกษตร GAP ครั้ง 9  -  - 2 2

           9) การประเมินสถานการณผลการดําเนินงาน เรื่อง 1  -    - - -

โครงการและทําทําเนียบชื่อผูผลิตสินคาเกาตร GAP

           10) บริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรพืช เรื่อง 1  -  - - -

2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาปศุสัตว

    2.1 สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจ แหง 43,350 45,665 3,218 3,030 51,913

ประเมินมาตรฐาน (ปศ.)

แหง 16,202 11,529 1,498 1,575 14,602

    2.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ตัวอยาง 332,880 229,102 30,729 43,561 303,392

ตามเกณฑกําหนด (ปศ.)

3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาประมง

    3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (ฟารม/ ฟารม 32,111 22,181 3,417 3,102 28,700

โรงงาน/เรือประมง/สถานประกอบการ) (กป.)

    3.2 ตรวจสถานประกอบการ (กป.) โรง 434 344 18 34 396
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          5) สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินคา GAP ขั้นตน

รับรองแหลงผลิตสินคาเกษตร GAP และติดตามผลการ

 1.4 การพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดย GAP พืช

    2.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม (ปศ.)



คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานงบประมาณ ป 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมง (กป.) ตัวอยาง 139,734 97,546 15,219 13,867 126,632

    3.4 ตรวจเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา (กป.) ตัวอยาง 75,000 73,737 13,741 8,985 96,463

4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาหมอนไหม

    - สงเสริมการผลิตสินคาหมอนไหมและผลิตภัณฑ ราย 480 705 - - 705

สูมาตรฐาน (มม.)

5. ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง)  

(มกอช.)

เรื่อง 2 - - - -

(มกอช.) 
15/

    5.2 การจัดทํามาตรฐาน 
16/ เรื่อง 20 12 - - 12

    5.3 การพัฒนาศักยภาพดานการมาตรฐาน กลุมสินคา

ราย 40 40 - - 40

          2) พัฒนาผูตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 570 475 72 99 646

ราย 700 338 47 90 475

QR Trace On Cloud

    5.4 การพัฒนาอาหารฮาลาล กิจกรรม 4 3 - - 3

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 1,273.92 569.00 84.45 140.52 793.97

     2.1 งบดําเนินงาน

     2.2 งบลงทุน

     2.3 งบเงินอุดหนุน

     2.4 งบรายจายอื่น

หมายเหตุ :  
15/

 อยูระหวางดําเนินการโดยมีคณะอนุกรรมการ MOU GAP พืช (ระหวางกรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการ) กํากับติดตามการดําเนินงานของจังหวัด โดยตามแผนเกษตรกรที่ผานถูกสงเขาระบบการตรวจรับรองภายในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อใหหนวยตรวจรับรองดําเนินการตอไป

                
16/ 

อยูระหวางการจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ
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          3) พัฒนาระบบตรวจสอบสินคาสําหรับ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ

ภายใตแนวคิด คนดี คนเกง คน Q

          1) พัฒนาศักยภาพผูนํารุนใหมของ มกอช. ตาม

โครงการผูนําการมาตรฐาน Standard Smart Leader

    5.1 การจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 ( ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา ผลงาน คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)

    1.1 ตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่

          1) จัดตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่จัดกิจกรรม ครั้ง 25 32 7 6 45  - มีเกษตรเขารวม

โครงการภายใตชื่อตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก 1,528 ราย

จําหนายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑแปรรูป มูลคาจําหนายรวม 

จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งคาปลีกและคาสง 36,593,117 บาท

          2) การดําเนินงานศูนยบริการดานการตลาด ครั้ง 12 7 2 2 11

กลวยไม 
1/

          3) ตลาดยุทธศาสตรผลไม 
2/ ครั้ง 3 4 1 1 6  - มีเกษตรเขารวม

128 ราย

มูลคาจําหนายรวม  

6,563,933 บาท 

หมายเหตุ : 
1/   

ไดแก จัดพื้นที่ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับเกษตรกร เพื่อจําหนายสินคาทุกเดือนๆ ละ 10 วัน  จัดแสดงกลวยไม ไมดอกไมประดับ นิทรรศการนวัตกรรมตางๆ  เขารวมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนารวมกับ กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานอื่น ๆ

               
2/   

ไดแก ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูปลูกผลไมเศรษฐกิจคุณภาพ จัดอบรมผูปลูก/ผูผลิตผลไม ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑผลไมสดและแปรรูป จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลไม ลิ้นจี่ ลําไย และผลไมภาคใต  ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต ผลไมไทยในตางประเทศ

                   จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการคาเพื่อเปดตลาดสงออกในประเทศจีน           
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3. เพื่อสรางโอกาสใหเกษตรกรเปนผูประกอบการดานการตลาดและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร สําหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสูความเขมแข็ง มั่งคงและยั่งยืน

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. เพื่อประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรเปนที่รูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงที่กวางทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเขมแข็ง มั่งคงและยั่งยืน

2. ผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

จํานวน 140.4026 ลานบาท

3. ตลาดสินคาเกษตร
ประจําเดือน มิถุนายน พ .ศ. 2561

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

1. เพื่อใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

2. เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร



ระยะเวลา ผลงาน คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

     1.2 ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล 
3/ กิจกรรม 4  -  -  -  -

     1.3 การดําเนินงานรานคาสินคาเกษตรคุณภาพ แหง 20  -  -  -  -

(Mini อ.ต.ก.)  โดยจัดตั้งรานคาสินคาเกษตรคุณภาพ

เพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.) 
4/

      1.4. โครงการตลาดน้ํา
 
อ.ต.ก. ให อ.ต.ก.  แหง 1  -  -  -  -

 คน/วัน 1,000  -  -  -  -

      1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย 
5/  กิจกรรม 3  -  - 3 3

แหง 1  -  -  -  - อยูระหวางตั้ง

            1) ใหตลาด อ.ต.ก. เปนศูนยกลางตลาดสินคา คณะกรรมการ

เกษตรคุณภาพแบบครบวงจรตนแบบ จัดทํา TOR

            2) แปรรูปสินคาเกษตรคุณภาพปลอดภัย 

อยางนอยวันละ 500 ก.ก

            3) เก็บรักษาสินคาเกษตรคุณภาพและจัดจําหนาย

ทั้งในและตางประเทศอยางนอยสัปดาหละไมต่ํากวา

1,000 ก.ก.

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 140.40  - 9.83 2.45 12.28

    2.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 80.61  - 9.83 2.45 12.28

    2.2 งบลงทุน ลานบาท 59.79  -  -  -  -

    2.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท  -  -  -  -  -

    2.4 งบรายจายอื่น ลานบาท  -  -  -  -  -

หมายเหตุ : 
3/  

ไดแก พัฒนาปรับปรุง Portal Website หรือเว็บไซดตลาดกลางสินคาเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร จัดทําหลักสูตรพรอมสื่อการเรียนรูในการคาขายออนไลน จัดฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถดําเนินการนําขอมูลสินคาเกษตรสูระบบรานคาออนไลน พัฒนาตอยอดและปรับปรุงเว็บไซด

                   e-commerce ของสินคาเกษตรคุณภาพไทยภายใตเว็บไซด ortorkor.com ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง Agrimart หนาเว็บไซต และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง Ecommerce (เว็บไซต ORTORKORCOM) ใหทันสมัย โดยลูกคาสามารถมองเห็นสินคาที่จะสั่งซื้อ

                   ไดแบบ Real Time

               
4/ 

 อ.ต.ก. ไดกําหนดพื้นที่เปาหมาย เพื่อจัดตั้งรานคา Mini  อ.ต.ก. ในพื้นที่ อ.ต.ก. ในภูมิภาคตางๆ  โดยมีเปาหมาย จํานวน 20 แหง ซึ่งขณะนี้ ดําเนินการจัดตั้งแลวจํานวน 10 แหง (จังหวัด กทม. สงขลา ตรัง ขอนแกน พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม ศรีสะเกษ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ)

                   สวนที่เหลือ อยูในขั้นตอนการเจรจาขอใชพื้นที่กับ ธ.ก.ส. ปตท. และศาลากลางจังหวัดตางๆ อยูระหวางการประกวดราคา

               
5/  

ดําเนินจัดตั้งตลาดเกษตรอินทรีย และมีการจัดกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง ประกอบดวย 1.กิจกรรมสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาวเขียวน้ํานม ขาวกลอง 5 สายพันธุ เห็ดแครงอินทรีย ทุเรียนฟรีซดราย

                   และงาไรสามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกรมาจัดทําสินคาตนแบบและบรรจุภัณฑ เพื่อนําไปเผยแพร ทดสอบตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 2.จัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก  - ครั้งที่ 1 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวสเกต 

                   จ.นนทบุรี  - ครั้งที่ 2 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาแจงวัฒนะ จ.นนทบุรี 3.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผาน Online application โดยจะมีการรวมทํา Mou ระหวาง อ.ต.ก. กับเกษตรกรและมีการกําหนดเงื่อนไขระหวาง อ.ต.ก. กับผูซื้อ จากการจัดกิจกรรมมีเกษตรกรเขารวม 

                   จํานวน 80 ราย  มูลคาจําหนาย 11,381,000 บาท 
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      1.6 โครงการโรงแชแข็งและหองเย็น



หนวยงานรับผิดชอบหลัก       กรมการขาว

วัตถุประสงคโครงการ  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทานขาว สรางเสถียรภาพราคาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขาว

เปาหมายโครงการ พื้นที่สงเสริมการปลูกขาว  70.42 ลานไร (รอบที่ 1 จํานวน 58.21 ลานไร  รอบที่ 2 จํานวน 12.20 ลานไร) ผลผลิต 33.42 ลานตัน (รอบที่ 1 จํานวน 25.34 ลานตัน  

ระยะเวลาของโครงการ  ปงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 จํานวน 8.08 ลานตัน)

แผนและผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

คําชี้แจง/

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

 (1 ต.ค.60 -     

 30 เม.ย. 61)
สะสม

1. แผนปฏิบัติงาน

1.1 การสงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61 ลานไร 58.21 0.60 3.63 14.88 19.11 ปลูกขาวแลว 53 จังหวัด

รอบที่ 1 นาป 

1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61

รอบที่ 1 นาป 

      1) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ลาน 4.00 0.02 0.08 0.59 0.69

ครัวเรือน

      2) พื้นที่ปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียน  ลานไร 58.00 0.45 1.25 8.88 10.58

1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี  ต.ค. 60 - ก.ย. 61  

(เฉพาะเมล็ดพันธุขยายและจําหนายของ กมข.)

      1) ปริมาณเมล็ดพันธุที่ผลิตได  ตัน 82,000 55.17 50,258.88 22,602.00 72,916.05

      2) ปริมาณเมล็ดพันธุที่กระจายได ตัน 82,000 44.57 53,813.88 5,123.59 58,982.04

   1.4 การสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จุด 2.00  -  -  -  -

(Precision Agriculture) 

   1.5 การสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 100,000 63,354  -  - 63,354

   1.6 การสงเสริมการผลิตขาวและการตลาดขาวพันธุ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 120,000 11,263 9,811.50 1,245.00 22,319.50

กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

   1.7 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานไร 1.45 0.33 0.47 0.18 0.98

ลุมต่ํา 13 ทุง  
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4. แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยนับ

การปฏิบัติงาน ป 2561 

เปาหมาย ผลงาน



คําชี้แจง/

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

 (1 ต.ค.60 -     

 30 เม.ย. 61)
สะสม

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยนับ

การปฏิบัติงาน ป 2561 

เปาหมาย ผลงาน

   1.8 การเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ครบวงจร  

  1) ผูประกอบการคาขาวที่ทําบันทึกขอตกลง ราย 200  -  -  -  -

ซื้อขายขาว

  2) กลุมเกษตรกรที่ทําบันทึกขอตกลงกับ กลุม 850  -  -  -  -

ผูประกอบการ 

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 203.68 51.50 40.68 23.69 115.87
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับ กรมชลประทาน กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน

2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน

เปาหมายของโครงการ แปลงใหญป 2559 แปลงปที่ 3 จํานวน 597 แปลง  แปลงใหญป 2560 แปลงปที่ 2 จํานวน 1,934 แปลง และ แปลงใหญป 2561  แปลงปที่ 1 จํานวน 1,838 แปลง  (กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1,200 แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแตป 2559  ถึงป 2561

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 625.69 ลานบาท 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 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)

1. แปลงป 2559 ต.ค. 59 - ก.ย. 61  - มีจังหวัดที่ดําเนินการ

   1.1 การถายทอดความรู (เนนงานวิจัย/นวัตกรรม) แปลง 238 181 31 18 230 รายงานแลว 35 จังหวัด 

   1.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 195 136 34 42 212 อยูระหวางดําเนินการ

แหลงน้ํา รายงานเพิ่มอีก 42 

   1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 204 141 49 36 226 จังหวัด

   1.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 196 141 27 37 205

   1.5 การพัฒนาเกษตรสู Smart Farmer ราย 4,705 2,096 940 1,528 4,564

2. แปลงป 2560 ต.ค. 59 - ก.ย. 61

   2.1 การถายทอดความรู (เนนเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 723 645 76 43 764

การผลิต/นวัตกรรม)

   2.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 638 554 90 74 718

แหลงน้ํา

   2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 557 345 192 80 617

   2.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 679 543 95 76 714

3. แปลงป 2561 ต.ค. 59 - ก.ย. 61 0

   3.1 การเตรียมการ แปลง 523 412 65 67 544

   3.2 การถายทอดความรู (เนนเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 460 338 82 30 450

การผลิต)
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5. ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
    ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



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

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.3 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 446 271 94 46 411

แหลงน้ํา

   3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 362 172 79 68 319

   3.5 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 419 226 98 70 394

4. งบประมาณที่เบิกจาย ต.ค. 59 - ก.ย. 61 ลานบาท 625.69 312.96 37.26 41.57 391.79

   4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 286.36 129.92 32.75 37.90 200.57

   4.2 งบลงทุน ลานบาท 338.77 182.83 4.51 3.67 191.01

   4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 0.05 0.05  -  - 0.05

   4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 0.51 0.16  -  - 0.16
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน รวมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และการยางแหงประเทศไทย

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสนับสนุน สงเสริม ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนการผลิตที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจและยอมรับการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม

เปาหมายของโครงการ จํานวน 255,956 ไร (เฉพาะปงบประมาณ 2561)

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 121.4169  ลานบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 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)

1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไมเหมาะสมตาม ไร 258,456 81,463 58,796 17,028 157,287

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

    1.1 การเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลคาและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 5,001 3,261 1,181 205 4,647

สนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวนใหแกเกษตรกร (ปม.)

    1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 30,000 19,500 5,207 2,342 27,049

การประกอบอาชีพปศุสัตว (ปศ.)

    1.3 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 45,441 17,691 19,444 4,800 41,935

เพื่อทําเกษตรผสมผสานจากบอน้ํา (พด.)

    1.4 ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ผลิตพืชเดิมเปนสินคา ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 47,709 16,666 22,697 4,983 44,346

ชนิดใหมที่เหมาะสม (พด.)

    1.5 สรางการรับรูและการจัดทําแปลงตนแบบ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 1,500 1,173 313 148 1,634

การปรับเปลี่ยนพืช (กวก.) 

    1.6 ขับเคลื่อนและสงเสริมในระดับพื้นที่สนับสนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,820 4,112 2,967 194 7,273

การบริหารจัดการ (กสก.)

    1.7 ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรของสมาชิกนิคม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2500  - 200 191 391

สหกรณในพื้นที่นิคมสหกรณ (กสส.) แหง 50 3  -  - 3

ราย 2,500 117  -  - 117

    1.8 บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมดานหมอนไหม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,000 615 609 290 1,514

(มม.)
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              6. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
    ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



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

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    1.9 สงเสริมใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 19,825 8,788 4,262 3,622 16,672

    1.10 อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพเกษตรกร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 4,290 1,874 510 330 2,714

ในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (กตส.)

    1.11 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมเปน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 101,660 9,657 1,916 253 11,826

ปาลมน้ํามัน ไมผล ไมยืนตน เกษตรผสมผสาน (กยท.)

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 121.42 43.87 58.34  - 102.21

    2.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 25.49 46.24  - 71.73

    2.2 งบลงทุน ลานบาท 5.30  -  - 5.30

    2.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 12.14 0.05  - 12.19

    2.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 0.94 12.05  - 12.99
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย และศูนยเครือขาย ใหมีความพรอมในการใหบริการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแกเกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตรดานตาง ๆ และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ 

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู 3. เพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เปาหมายของโครงการ 1. ศูนยหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย รวม 882 ศูนย  2. ศูนยเครือขาย คือ ศูนยเรียนรูเฉพาะดาน ที่สนับสนุนการทํางานของ

ศพก. เชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว เปนตน

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 230,762,180 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 ม.ย. 61)

1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.

    1.1 พัฒนาแปลงเรียนรู ฐานเรียนรู (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 678 555 52 23 0 0 0 630

    1.2 พัฒนาฐานเรียนรู ดานบัญชี (กตส.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 546 387 98 40 525

    1.3 พัฒนาความรูและความรวมมือดานชลประทาน (ชป.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 348 103 106 35 244

    1.4 พัฒนาแปลงเรียนรูดานการประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 663 556 30 1 587

    1.5 พัฒนาฐานเรียนรูและหลักสูตรดานการประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 625 508 34 6 548

    1.6 พัฒนาแปลงเรียนรู (กวก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 506 408 46 5 459

2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

    2.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 680 616 84 24 724

    2.2 การถอดบทเรียน ศพก. (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 548 137 28 49 214

    2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ครั้ง 150 97 13 2 112

ศพก. (กสก.)

3. การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก.

    3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 621 132 326 130 588

ฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) 

    3.2 สนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมูลขาวสาร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 621 365 126 60 551

แก ศพก. (กสก.)

    3.3 แผนกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (สศก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 248 152 22 - 174
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 7. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
    ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

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

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 ม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.4 จัดใหมีครูบัญชีประจําศูนย เพื่อใหบริการและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 485 450 88 28 566

ตารางการเขาปฏิบัติงานประจําเดือน (กตส.)

4. การพัฒนาเกษตรกรผูนํา เกษตรกรผูนํา 

ศพก.ละ 30 ราย ตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้ง (กสก.)

    4.1 ครั้งที่ 1 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 17,690 17,372 31 335 17,738

    4.2 ครั้งที่ 2 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 17,690 12,362 3,931 515 16,808

    4.3 ครั้งที่ 3 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 17,270 4,975 2,623 2,046 9,644

    4.4 ฝกอบรมการใชแอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐี ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 1,533 1,406 165 100 1,671

เกษตรกรมีโอกาสเพื่อคํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 

รูตลาด รูราคา (สศก.)

    4.5 อบรมครูบัญชีประจําฐานเรียนรู ศูนยละ 1 ราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 517 449 49 28 526

(กตส.)

    4.6 ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร ศพก.ละ 200 ราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 85,454 44,077 15,847 5,955 65,879

(ปม.)

5. การพัฒนาศูนยเครือขาย

    5.1 การจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 625 539 63 18 620

    5.2 การจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 1056 958 88 34 1,080

    5.3 ศูนยเครือขายปศุสัตว (ปศ.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 478 404 43 2.00 449

    5.4 ศูนยเครือขายประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 1465 1,203 237 0.00 1,440

    5.5 พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายรายเดิม (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 1203 909 123 66 1,098

    5.6 พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายรายใหม (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 586 482 82 0.00 564

    5.7 ศูนยเครือขายดานการสหกรณ (กสส.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 236 147 46 2.00 195

    5.8 ศูนยเครือขายดานหมอนไหม (มม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 64 18 6 9.0 33

    5.9 ศูนยเครือขายในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 84 49 9 0.00 58

6. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 146.46 85.07 13.90 10.68 109.65

    6.1 งบดําเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 113.20 56.32 12.72 10.34 79.38

    6.2 งบลงทุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 1.13 0.72 0.30 - 1.02

    6.3 งบเงินอุดหนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 11.60 8.23 0.87 0.33 9.43

    6.4 งบรายจายอื่น ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 20.53 19.80 0.01 0.01 19.82
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีการบริหารจัดการและการตลาดสินคาเกษตรอยางมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจํานวนลดลง

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูประกอบการมืออาชีพ

3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด

4. เพื่อขยายผล Smart Farmer ตนแบบการเรียนรูสูเพื่อนเกษตรกร

เปาหมายของโครงการ จํานวน 198,899 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน      -      บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 เม.ย. 61) อยูระหวางรอตรวจสอบขอมูล

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)

1. สงเสริมการรวมกลุม Smart Farmer ต.ค. 60 - ก.ย. 61

2. สรางเครือขาย Smart Farmer ระดับจังหวัด ต.ค. 60 - ก.ย. 62

3. ถอดบทเรียนและจัดทําสื่อถายทอดความรู Young ต.ค. 60 - ก.ย. 63

Smart Farmer และ Smart Farmer ตนแบบ

4. พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 198,899 77,320 77,320

    4.1 พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง 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 พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน 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 ในระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ราย 95,219 15,868 15,868

          - Smart Farmer ราย 10,130 10,130
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8. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
    ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



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

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

          - Smart Farmer Model ราย 423 423

          - Developing Smart Farmer ราย 5,315 5,315

    4.4 พัฒนา Smart Farmer ในศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (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. อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน 

Young Smart Farmer และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ  

Young Smart Farmer

6. คายนวัตกรรมสรางสรรค สําหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม ราย

ยุคประเทศไทย 4.0

7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย Young ราย

Smart Farmer ระดับเขต และระดับประเทศ

8. พัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ศูนย 27  -  -

9. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการสรางและ ราย

พัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง (กข.)

10. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer โดยฝกอบรม ราย

ใหความรู พรอมนําไปดูงานเกษตรกรตนแบบ

ที่ประสบความสําเร็จ (ปม.)

11. การสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถายทอด ราย

เทคโนโลยี การเลี้ยงและสรางเครือขายการผลิต

ชุมชนตนแบบ (ปศ.)

12. พัฒนาสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรสูเกษตรกร ราย

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กสส.)

      12.1 ใหความรูดานสหกรณ สอนเทคนิควิธีปฎิบัติ

ที่เหมาะสมใหกับกลุมเปาหมาย Smart Member 

พัฒนาใหมีคุณสมบัติของ Smart Farmer 
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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

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

      12.2 นําเกษตรกรไปดูงาน การพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสรางความรูความเขาใจในกระบวนการผลิต

สินคาเกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพ 

ดานการเกษตร

13. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ราย

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

14. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท

      14.1 งบดําเนินงาน ลานบาท

      14.2 งบลงทุน ลานบาท

      14.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท

      14.4 งบรายจายอื่น ลานบาท
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสหกรณ


เปาหมายของโครงการ พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอในรูปแบบประชารัฐ จํานวน 878 แหง โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาตามระยะ ดังนี้ ป 2560 จํานวน 64 สหกรณ  ป 2561 จํานวน 300 สหกรณ ป 2562 จํานวน 300 สหกรณ   

ป 2563 จํานวน 214 สหกรณ

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 11.0047 ลานบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 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)

1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

   1.1 พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลัก แหง 300 246 94 21 361

ระดับอําเภอ

   1.2 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณรวมกับหนวยงาน แผน 300 - - 53 53

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน 

หรือหนวยงานอื่น ๆ ในรูปแบบประชารัฐ

   1.3 สงเสริมสหกรณใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ขยาย แหง 94 87 2  - 89

ชองทางการตลาด และสรางมูลคาเพิ่มสินคาสหกรณ

ภายใตความรวมมือกับหอการคาจังหวัด

2. ผลลัพธจากการดําเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61

    2.1 มูลคาการใหบริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือขาย

ของสหกรณระดับอําเภอ

          - การใหบริการปจจัยการผลิตคุณภาพ ลานบาท - - 1,333.46 4,144 5,477.46

          - การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ลานบาท - - 4,820.16 1,175 5,995.16

    2.2 สหกรณไดรับการพัฒนาโดยความรวมมือประชารัฐ

          - มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น แหง - 55 39 13 107

          - ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการแปรรูป/ ผลิตภัณฑ - 50 33 27 110

สรางมูลคาเพิ่ม แหง - 44 33 5 82
          - ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการพัฒนาคุณภาพ/ ผลิตภัณฑ - 28 19 23 70

รับรองมาตรฐาน แหง - 14 19 23 56

3. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 11.00 6.97 0.27 0.60 7.84
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 - สหกรณที่มีความ

พรอมเขารวมโครงการ 

และผานเกณฑพัฒนา  

สูงกวาเปาหมาย 

เนื่องจากเปนโครงการ

ตอเนื่อง 4 ป

9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/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 30 มิ.ย. 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 1,724 13,087

โครงการ ตัว 5,000 7,661 2,942 1,395 11,998

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 - 21 70

    3.3 สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว ใบ 20,000 - - 2,900 2,900

    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 1,456 581 4,054

กก. - 1,075 10,535 10,535 22,145

กก. - 572 283,829 267,602 552,003

    4.5 สมาชิกฝากขาวเปลือก กก. -  - 675,256 682,225 1,357,481
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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

10. โครงการธนาคารสินคาเกษตร
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 



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 5 102 216

    5.5 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ตัว - 231 6 83 320

6. ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง

    6.1 จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง ป 61 แหง 20 20 -  - 20

    6.2 ปลอยพันธุสัตวน้ํา ลานตัว 2 1.43 0.35 0.18 1.96

    6.3 ประเมิลผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําจืด แหง 20 - - 20 20

ใชประโยชน

ลานตัว 0.40 0.06 0.24 1.12 1.42

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 2 5

8. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 56.34 - 34.33 1.24 35.57

    8.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 48.04 - 28.78 1.24 30.02

    8.2 งบลงทุน ลานบาท 8.30 - 5.55  - 5.55

    8.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท - -  -  -  -

    8.4 งบรายจายอื่น ลานบาท - -  -  -  -

หมายเหตุ :  1) ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร มีสถาบันเกษตรกรที่เขารวมมากกวาเปาหมายที่กําหนด

                2) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง อยูระหวางขั้นตอนการจัดตั้งธนาคาร ดําเนินการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการและประชาสัมพันธเชิญชวนสมาชิกเขารวมโครงการ รวมทั้งรางระเบียบการดําเนินงานและกําหนดหลักเกณฑในการรับฝากยืม
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    6.4 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ํา

เพื่อเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําชุมชน

   



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ 1. ลดตนทุนการผลิตและแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตวและประมง (กสส.)   

2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรกร (กสส.)

3. เพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิคการใช และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร  ตลอดจนสรางชางเกษตรประจําทองถิ่น สําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.)

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ ใหมีความพรอมทั้งดานองคความรู  ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ (กสก.)

เปาหมายของโครงการ 1. สหกรณที่ไดรับการสงเสริมการบริหารจัดการดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 58 แหง (กสส.)

2. เกษตรกร/สมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิตไดรอยละ 10 (กสส.)

3. เกษตรกรในทองถิ่นมีองคความรูทางดานทักษะเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาและการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จํานวน 3,000 ราย (กสก.)

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 152.7099 ลานบาท (กรมสงเสริมสหกรณ 147.4652 ลานบาท / กรมสงเสริมการเกษตร 5.2447 ลานบาท) 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 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)

1. สรางชางเกษตรทองถิ่น 
1/ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

    1.1 อบรมเฉพาะทางแกบุคคลเปาหมาย รวมกับ 

ภาคเอกชนและหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่

จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 1 ราย 2,100 2,106 - - 2,106

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 2 ราย 125 131 - - 131

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 3 ราย 50 51 - - 51

   1.2 เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษา เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเปนชาง

เกษตรทองถิ่น 

 2. สงเสริมการใชและการใหบริการเครื่องจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 900 865 100  - 965

การเกษตร (กสก.)

     2.1 พัฒนาศักยภาพผูใหบริการเครื่องจักรกล ราย 300 314 -  - 314

การเกษตรชุมชน 

     2.2 ถายทอดความรูดานเครื่องจักรกลการเกษตร ราย 600 551 100  - 651

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 1-22

11. การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



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

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

3. สงเสริมและสนับสนุนการใชเครื่องจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ทางการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร (กสส.)

   3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกล แหง 58 47 - 1 48

ทางการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
2/

   3.2. แนะนํา สงเสริม ติดตามการใชประโยชนจาก แหง 58 47 - 1 48

เครื่องจักรกลทางการเกษตร

รอยละ 10 - -  - -

ตนทุนการผลิตของสมาชิกลง 
3/

4. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 152.71 131.46 1.02 1.05 133.53

    4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 5.24 3.88 1.02  - 4.90

    4.2 งบลงทุน ลานบาท

    4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 147.47 127.58 - 1.05 128.63

    4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท

หมายเหตุ 
1/ 

การฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค
ในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเบื้องตน เปาหมาย 2,100 ราย ระดับที่ 2 คัดเลือกผูผานการอบรมระดับที่ 1 
ที่มีทักษะที่พรอมเปนชางเกษตรทองถิ่นเพื่อเขารับการพัฒนา

              ทักษะเพิ่มเติมดานการซอมแซม ระดับที่ 3 คัดเลือกผูผานการอบรมระดับที่ 2 
ที่มีทักษะที่พรอมเปนชางเกษตรทองถิ่น
เพื่อเขารับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมดานการวิเคราะห
/แกไขปญหาการทํางานของเครื่องจักรกล โดยเปาหมายฝกอบรมชางเกษตรระดับที่ 2 และ 
ระดับที่ 3 

              จะเปนบุคคลคนเดียวกับหลักสูตรระดับที่ 1

            
2/ 

สหกรณดําเนินการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรแลว จํานวน 48 แหง 104 รายการ โดยมีสหกรณขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ จํานวน 11 แหง และขอยกเลิกบางรายการ จํานวน 3 แหง รวมทั้งหมด 14 แหง 18 รายการ เนื่องจาก 1. ปจจุบันยุติการดําเนินโครงการสวนนี้แลว

              จํานวน 2 แหง 2. จัดซื้อดวยงบประมาณของสหกรณเอง จํานวน 1 แหง  3. ไมมีความจําเปนในการใชอุปกรณและสิ่งกอสราง เนื่องจากไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงเงินอื่น จํานวน 2 แหง 4. ไมมีความพรอม/ไมสามารถดําเนินการไดตามแบบกอสราง จึงขอยกเลิกการ

              ขอรับการสนับสนุน จํานวน 6 แหง  5. ที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณมีมติไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2 แหง  6. สหกรณอยูระหวางขอเลิกสหกรณ จํานวน 1 แหง  7. เปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย

              สําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 ขอ 15 (1) จํานวน 1 แหง 1 รายการ

            
3/ 

ยังไมสามารถประมวลผลการลดตนทุนในภาพรวมได เนื่องจากอยูระหวางการสงมอบเครื่องจักรกลจํานวน 30 แหง  สงมอบเครื่องจักรกลและใหบริการสมาชิกแลว จํานวน 10 แหง และบางพื้นที่พรอมใหบริการสมาชิกแลวแตยังไมถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวน 8 แหง

              (รวม 48 แหง)
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   3.3 การใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร สามารถลด



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมวิชาการเกษตร รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณ กรมประมง กรมการขาว กรมหมอนไหม กรมปศุสัตว กรมชลประทาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย 2) เพื่อเพิ่มการคาและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ 3) เพื่อใหสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผูบริโภค ทั้งในและตางประเทศ

4) เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียในระดับสากล 5) เพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาหมายของโครงการ 1) พื้นที่เกษตรอินทรียไมนอยกวา 221,868 ไร ภายในป 2561 2) เพิ่มจํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย 3) เพิ่มสัดสวนตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศตอตลาดสงออกโดยใหมีสัดสวนตลาดในประเทศรอยละ 40  

ตอตลาดสงออกรอยละ 60 4) ยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 912,370,902  บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 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)

1. กลุมขั้น 1

    1.1 อบรมใหความรูเกษตรกรในการทําเกษตร ราย 18,445 16,584 451 584 17,619

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

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

    1.3 ผลิตชีวินทรียในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.) 
1
/ ตัวอยาง 11,674 3,196 202 1,627 5,025

    1.4 ผลิตพอแมพันธุแมลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.)
 1/ ตัว 133,000 43,050 22,400 - 65,450

    1.5 จัดตั้งศูนยผลิตชีวินทรีย (กวก.) ศูนย 14 20  - - 20

    1.6 สงเสริมเกษตรอินทรียแปลงใหญ (กสก.) แปลง 23 19 4 - 23

    1.7 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ 
1/ ราย 1,640 1,340 120 126 1,586

กลุมใหม (พด.) 

    1.8 จัดงานประชาสัมพันธโครงการสงเสริมการผลิต ราย 300 300  - - 300

ขาวอินทรีย (กข.)

    1.9 สรางความเขาใจดานเกษตรอินทรีย 
1/ ราย 3,025 2,925  - - 2,925

(กสส., ส.ป.ก.)
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12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



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)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. กลุมขั้น 2

   2.1 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรผูมีความพรอม ราย 20,960 16,216  - 3,364 19,580

(มม., กปศ., กข.)

   2.2 ดําเนินการผลิตเกษตรอินทรีย (กสส.) ราย 1,000 900  - - 900

   2.3 อบรมเจาหนาที่และผูตรวจประเมิน ราย 1,110 1,110 - - 1,110

(กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)

   2.4 จัดทําหมูบานตนแบบเกษตรอินทรีย แหง 22  -  - -  -

(กสก.)      - อยูระหวาง

   2.5 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน กองทุน 1  -  - -  -        รวบรวมขอมูล

 (มกอช.) 

   2.6 สนับสนุนปจจัยการผลิตอินทรีย ตัว 18,000 17,703 1,444 1,883 21,030

(กปศ., กสส., ส.ป.ก.) 
1/ ราย 3,238 2,774 30 166 2,970

ไร 10,125 10,125  - - 10,125

   2.7 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุง ไร/ 1,370 53.80 8.40 11 73.20      - เปนคารอยละ

ระบบสงน้ํา (ชป.) รอยละ        ของการกอสราง

   2.8 แปลงตนแบบพืชอินทรีย (กวก.) ราย 1,784 169 9 57 235        เพื่อปรับปรุง

   2.9 สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน ราย 1,250 782 302 155 1,239        ระบบสงน้ํา

เกษตรอินทรีย (กปม.) 
1/

   2.10 พัฒนาระบบการผลิตโดยใชระบบรับรอง กลุม 10  -  - -  -      - อยูระหวาง

แบบกลุม (มกอช.)        รวบรวมขอมูล

   2.11 ศูนยตนแบบปุยหมักเติมอากาศ (กวก.) 
1/ ตัน 1,687 430.00 108 134 672

   2.12 ตรวจวิเคราะหสารฯ (มม.) 
1/ ตัวอยาง 100  - 10 32 42

   2.13 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง ราย 2,025 1,334  - - 1,334

(PGS) (ส.ป.ก.)

   2.14 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ ราย 1,013 841 65 44 950

กลุมเดิม (พด.) 
1/

   2.15 การประเมินแปลงเบื้องตน (กสก.) ราย 5,000 540 1,050 - 1,590

   2.16 จัดทําคูมือเกี่ยวกับเกษตรอินทรียแบบ เลม 6,000  - - -  -      - อยูระหวาง

มีสวนรวม (ส.ป.ก.)        รวบรวมขอมูล
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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)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   2.17 สงเสริมกระบวนการผลิตสินคาเกษตร ราย 2,025 2,025  - - 2,025

สูมาตรฐานสากลโดยใชระบบการรับรอง

แบบมีสวนรวม (ส.ป.ก.)

   2.18 ฝกอบรมแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให ราย 40 40  - - 40

สินคาปศุสัตวอินทรีย (กปศ.)

   2.19 ประชาสัมพันธหมอนไหมอินทรีย (มม.) แหง 3  -  - -  -      - มีแผนไตรมาสที่ 4

   2.20 ประชุมสัมมนาสถานการณเกษตรอินทรีย ครั้ง 3  -  - -  -      - อยูระหวาง

(ส.ป.ก.)        รวบรวมขอมูล

   2.21 สรางความตระหนักรูเรื่องคุณภาพ ครั้ง 30 36  - 6 42

มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกอช.) 1/

   2.22 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุง ไร 3,500 3,500  - - 3,500

ระบบสงน้ํา ยโสธรโมเดล (ชป.)

   2.23 จัดอบรมสมัมนาใหความรูดานเกษตรอินทรีย (สศก.) ครั้ง 4 2  - - 2

   2.24 ดิดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย ครั้ง/ 1  - 50 5 55

(สศก.) 
2/ รอยละ

3. กลุมขั้น 3     - รอยละของ

   3.1 วิจัยการผลิต/การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย (สศก.)       กระบวนงาน

         - ศึกษาวิจัยดานการผลิต การตลาด สินคาเกษตร เรื่อง/ 1  - 50 10 60

อินทรีย 
2/ รอยละ

         - ศึกษาชองทางการตลาดรองรับสินคาเกษตร เรื่อง/ 1  - 50 10 60

อินทรีย 
2/ รอยละ

   3.2 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย (กปศ.) เรื่อง 3 1  - - 1

   3.3 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ ราย 276 278 - - 278

(กตส.) 
1/

   3.4 สงเสริมเกษตรอินทรียที่มีศักยภาพฯ (กสก.) ศูนย 32 23 9 - 32

   3.5 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรตามกระบวนการ ราย 460 463  - - 463

ตรวจรับรองแบบมีสวนรวม (มม.พด.) 
1/
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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)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.6 สรางศูนยเรียนรูพืชอาหารสัตวและสนับสนุน แหง 8 5  - - 5

การดําเนินงานศูนยเรียนรูดานปศุสัตว (กปศ.)

   3.7 การตรวจตออายุ และตรวจรับรอง

        - พืชอินทรีย (วก. ) ราย 4,582 2,702 341 333 3,376

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

        - ประมงอินทรีย  (กปม.) ราย 110 31 1 1 33

        - ปศุสัตวอินทรีย (กปศ)  
1/ ราย 222 178 17 14 209

   3.8 ตรวจวิเคราะหสารฯ (กปศ.) 
1/ ตัวอยาง 60 18 10 5 33

   3.9 ตรวจรับรองสถานที่จัดจําหนายเกษตรอินทรีย แหง 100 149  - - 149

(มกอช.)

   3.10 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ ราย 629 256 125 140 521

กลุมไดรับการรับรอง (พด.) 
1/

   3.11 พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรอง พืชอินทรีย ระบบ 1  -  - -  -      - อยูระหวาง

(กวก.)        รวบรวมขอมูล

   3.12 พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย แหง 9 3 4 - 7

(กปศ.)

   3.13 จัดทําฐานขอมูลขาวอินทรีย (กข.) ครั้ง 1  -  - -  -

   3.14 ยกระดับมาตรฐานแหลงแปรรูป (มกอช.) โรง 2  -  - -  -      - อยูระหวาง

       รวบรวมขอมูล

   3.15 Organic Zoning (พด.) โครงการ 100 3 15 7 25

   3.16 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.) แหง 10 10  - - 10

   3.17 สงเสริมเกษตรอินทรียในยโสธรโมเดล (กสก.) กลุม 89 89  - - 89

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

   3.19 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ กลุมเดิม ราย 25 138 - - 138

ขั้น 3 ยโสธรโมเดล (พด.)

   3.20 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย

(คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน) (สศก.)
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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)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         - โครงการสงเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เรื่อง 1 1  - - 1

(Green Credit) 
2/

         - จัดทํารหัสตอทายพิกัดศุลกากรสําหรับสินคา เรื่อง 1 1  - - 1

เกษตรอินทรีย (สศก.)
 2/

         - ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตร ครั้ง 4 3  - - 3

อินทรียแหงชาติ (สศก.) 
2/

4. งบประมาณที่เบิกจาย
 1/ ลานบาท 912.36 409.73 64.87 23 497.60

    4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 127.96 68.15 4.41 20 92.56

    4.2 งบลงทุน ลานบาท 27.00 - 16.84 - 16.84

    4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 740.69 335.38 43.62 1 380.00

    4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 16.71 6.20 - 2 8.20

หมายเหตุ :   
1/

 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ และผลการดําเนินงาน

                
2/ 

มีการเพิ่มแผนปฏิบัติงาน
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง  กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมชลประทาน 

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย

2. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯมีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม และสามารถนําไปปรับใชเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

3. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสูขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ไดตอไป

เปาหมายของโครงการ จํานวน 140,000 ราย       

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 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)

1. การบริการจัดการในภาพรวม ครั้ง 273 4,699 57 5,029

    1.1 การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ (รายใหม) ต.ค. 60 - พ.ค. 61 ราย 70,000 68,947 1,222 3 70,172  - รายใหม

    1.2 ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุมเกษตรกร ราย 70,000 70,034  -  - 70,034  - รายเดิม

กลุม A ราย  - 17,534  -  - 17,534

กลุม B ราย  - 39,584  -  - 39,584

กลุม C ราย  - 12,916  -  - 12,916

2. การสงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ  

    2.1 การฝกอบรมหลักสูตรกลางปรับแนวคิด ราย 70,000 51,300 17,376  - 68,676

เกษตรทฤษฎีใหม

ราย  - 29,789 19,441 2,443 51,673

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพา ราย 70,000 24,581 16,366 5,853 46,800

ตนเองเบื้องตน

    3.1 การปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ํา) และแผนผังการผลิต - - 150 150

    3.2 การเตรียม/จัดหาปจจัยการผลิต - - - -

    3.3 สงมอบใหจังหวัด - - 335 335
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ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    2.2 สงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ

13. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

จํานวน 362,812,700  บาท

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย



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)

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

4. การกํากับ ติดตาม รายงานและประเมินผล

    4.1 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ราย  - 12,087 10,165 5,459 27,711

    4.2 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับกรม ราย  - 4,313 2,064 296 6,673

5. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 362.81 41.00 19.53 6.84 67.37  - ขอมูลผลการดําเนินงาน

    5.1 งบดําเนินงาน 38.75 18.26 6.74 63.75 33 จังหวัด

    5.2 งบลงทุน  - 1.20  - 1.20

    5.3 งบเงินอุดหนุน 0.03  - 0.02 0.05

    5.4 งบรายจายอื่น 2.22 0.08 0.08 2.38
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ลดตนทุนประกอบอาชีพทํานา มีโอกาสนําเงินที่สงชําระหนี้ไปฟนฟูตนเอง และมีทุนไวเปนคาใชจายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และกลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา จํานวน 104,525 ราย 426 แหง 45 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ           -

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 500 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)

กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ปการผลิต 2559/60  

   1.1 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 104,525 27,654 1,282  - 28,936

ลานบาท 390 62.95 0.002  - 62.952

2. ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่

ประสบอุทกภัย ป 2559/60     

    2.1 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 86,926 12,784  -  - 12,784

    2.2 มูลคา ลานบาท 110 15.42  -  - 15.42

3. การเบิกจายงบประมาณ ลานบาท 500 78.37 0.002  - 78.372

    3.1 งบดําเนินงาน ลานบาท - -  -  - -

    3.2 งบลงทุน ลานบาท - -  -  - -

    3.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 500 78.37 0.002  - 78.372

    3.4 งบรายจายอื่น ลานบาท -  -  -  -

หมายเหตุ :  1) จํานวนสมาชิกที่ไดรับความชวยเหลือตามโครงการที่ต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากการใหความชวยเหลือเกษตรกรภาครัฐกําหนดเงื่อนไขใหความชวยเหลือ 1 สัญญา แมวาทุกสัญญาสามารถเขารวมโครงการ/มาตรการไดหมดแตสมาชิก ตองเลือกขอรับความชวยเหลือ

                   ไดเพียง 1 สัญญา ความซ้ําซอนของโครงการ/มาตรการในปการผลิต 2559/60 ทําใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร เลือก และปรับเปลี่ยนการเขารวมโครงการ/มาตรการที่เห็นวาไดประโยชนกับสมาชิกสูงสุด และไมเปนภาระกับสหกรณ กรมเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ย

                   ตามโครงการเสร็จแลว

                2) อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการฯ ในกลุมเปาหมายที่ยังไมไดเบิกจาย เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการรับความชวยเหลือของโครงการ/มาตรการตางๆ จึงทําใหยังไมมีผลการดําเนินงานในเดือน ม.ิย. 61
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1. พักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/

   1.2 มูลคา

14. การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

(โครงการพักชําระหนี้ตนเงิน และลดดอกเบี้ยใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ปการผลิต 2559/60)
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน รวมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 34,920,000 ไร

ระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2560 - 2564 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 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)

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

    1.1 สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต

          1) กอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ 2554 - 2564

12 โครงการ

              1.1) พื้นที่ชลประทาน ไร 266,338 20,517 20,517 26,887 67,921

              1.2) พื้นที่รับประโยชน ไร 276,004  - 12,690 13,890 26,580

              1.3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม. 154.85  - 4.16 4.36 8.52

              1.4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 72,397  - 3,073 5,739 8,812

          2) เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในอาง 2557 - 2564

(โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา

จ.เชียงใหม)

              2.1) พื้นที่ชลประทาน ไร 14,550  -  -  -  -

         3) การจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชน 

แหลงน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา

             3.1) โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขต 2561 บอ 45,000 9,007 10,545 10,545 30,097

ชลประทาน

             3.2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน 2561 แหง 7  -  -  -  -

(กอสรางแหลงน้ํา)
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เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ  ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล  ทั้งน้ําบนดินและน้ําใตดิน ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา   ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต

น้ําอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟนฟูปาตนน้ํา  การเชื่อมโยงโครงขายลุมน้ํา การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ํา ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ  จัดหาพื้นที่รับน้ํานองจัดการคุณภาพน้ํา

ในแมน้ําสายหลัก ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรลุมน้ํา  แกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  และระบบนิเวศน

จํานวน 45,024.0253 ลานบาท

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 



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)

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

             3.3) โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษ 2561 แหง 184 72 90 90 252

ดินและน้ํา

             3.4) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2561 แหง 50  - 27 32 59

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

        4) ลดการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่

ชลประทานเดิม

            4.1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2558 - 2562 รายการ 4,178 1,815 2,146 2,429 6,390

            4.2) พื้นที่รับประโยชน ไร 1,796,745  - 86,670 106,613 193,283

            4.3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 159,741  - 15,993 17,549 33,542

            4.4) โครงการจัดรูปที่ดิน 2561 ไร 122,070  -  - 6,600 6,600

        5) การปฏิบัติการฝนหลวง 2561 ลานไร 230 189 212 218 619

   1.2 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

         1) โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ 

ระยะที่ 2 
1/

         2) โครงการบรรเทาอุทกภัย

เมืองนครศรีธรรมราช 
2/

         3) โครงการคลองระบายน้ําหลาก บางบาล-

บางไทร
  3/

         4) โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 2557 - 2563

             - พื้นที่รับประโยชน ไร 703,657 33,900 55,060 73,160 162,120

             - ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 90,382  - 14,911 21,060 35,971

   1.3 การจัดการคุณภาพน้ํา

         - โครงการจัดการคุณภาพน้ํา 2558 - 2562 รายการ 154 41 50 84 175

           1) พื้นที่รับประโยชน ไร 266,365  - 151,925 169,290 321,215

           2) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 10,240  - 5,442 6,922 12,364

 หมายเหตุ : 
1/ 2/ 3/ 

มีการดําเนินการแตไมมีเปาหมายที่เปน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน ความจุเก็บกัก และครัวเรือนรับประโยชน
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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)

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

    2.1 ภาคเหนือ

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 3,250  -  -  -  -

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 26,004  - 500 1,700 2,200

          3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 10,640  -  - 46 46

    2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 122,821  - 1,000 1,000 2,000

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 115,257  - 2,250 4,250 6,500

          3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -  -

          4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 37,688  - 1,351 1,351 2,702

    2.3 ภาคตะวันออก

          1) พื้นที่รับประโยชน ไร 12,050  -  -  -

          2) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 8,940  -  -  -

    2.4 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 11,000  -  - 1,000 1,000

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 186,280  -  -  -  -

          3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 9,308  -  - 40 40

    2.5 ภาคใต

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 9,265  - 900 1,600 2,500

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 35,270  - 2,500 6,900 9,400

          3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -  -

          4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 11,881  - 660 1,820 2,480

3. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 45,024.03 14,405.05 4,608.55 3,441.98 22,455.58

 1-34



หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ   หนวยงานหลัก หนวยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
    

1. การจัดระเบียบประมงใหเปนมาตรฐาน กรมประมง สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน  (GAP) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 

และอาหารแหงชาติ 
สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 

3. ตลาดสินคาเกษตรกร องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
4. แผนการผลิตการตลาดขาวครบวงจร กรมการขาว สวนประเมินผลพืช 
5. ระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
6. บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก 

 (Zoning  by  Agri-Map) 
กรมพัฒนาท่ีดิน สวนประเมินผลพืช 

7. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
8. การพัฒนาเกษตรกรสู  Smart Farmer กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

10. ธนาคารสินคาเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สวนวิชาการการประเมินผล 
11. การสงเสริมเพ่ิมมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรทดแทนแรงงงาน 
กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
13. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
ศูนยระสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

14. การชวยเหลือดานหนีส้ินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรมสงเสริมสหกรณ สวนวิชาการการประเมินผล 
15. การบริหารจดัการทรัพยากรน้ําและบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
กรมชลประทาน สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
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