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ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
--------------------------- 

 
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561          

ได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรายเดือน 
เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงาน ประจ าเดือนมีนาคม 2562        
เป็นผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

1. ภาพรวม 
1.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 40.44 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า การส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ปี 2562 มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85.46 รองลงมาเป็นการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดินแปลงรวม ) และการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ มีผลการด าเนินงานคิดเป็น 
ร้อยละ 71.31 และ 70.82 ตามล าดับ ส่วนโครงการที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย ไมถ่ึงร้อยละ 30 ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ตลาดสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) 
การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ 31 มีนาคม 2562) จ านวน 15,986.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.37 ของงบประมาณที่จัดสรร          
58,402.19 ล้านบาท โดยโครงการที่ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย ได้แก่ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ปี 2562  
ตลาดสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายรัฐบาล 
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ตารางแสดงผลส าเร็จของการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบาย 16 เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 31 มี.ค. 2562) 
 

 
โครงการ 

ผลส าเร็จของการด าเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
แผน ผล ร้อยละ 

1. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 29.09 1,538.75 191.73 12.46 
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 29.53 448.49 87.20 19.44 
3. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 48.71 155.46 72.06 46.35 
4. การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 36.06 237.48 24.64 10.38 
5. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  52.85 588.21 248.82 42.30 
6. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  37.78 1,013.62* 497.50 49.08 
7. ตลาดสินค้าเกษตร     
    7.1. ตลาดสินค้าเกษตร 12.00 58.18 2.66 4.57 
    7.2 การตลาดเกษตรกร 52.06 10.03 5.63 56.13 
    7.3 การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 66.78 24.35 20.26 83.20 
8. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562 85.46 326.70* 6.77 2.07 
9. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 57.43 1,590.40 500.51 31.47 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 10.65 51,718.11* 14,001.76 27.07 
11. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 53.83 31.55 27.04 85.71 
12. ธนาคารสินค้าเกษตร 54.02 62.91 34.19 54.35 
13. การจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดินแปลงรวม) 

71.31 32.85 16.16 49.19 

14. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)  55.43 513.14 238.31 46.44 
15. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 70.82 12.27 7.96 64.87 
16. การช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 21.82 39.69 3.42* 8.62 

ภาพรวม 40.44 58,402.19 15,986.62 27.37 
หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การวัดผล <60.99 % = น้อย     61.00-80.99 % = ปานกลาง     81.00-90.99 % = ดี     >91.00-100.00 % = ดีมาก     >100.00 % = ดีเยี่ยม    

                  2. ผลการด าเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) / จ านวนกิจกรรม 
              3. * หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขงบประมาณ 
 

  

  
  

ท่ีมา : จากการรายงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง       
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2. ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
2.1 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน (แปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 – 2562) 
1) แปลงใหญ่ ปี 2559 มีกรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ร่วมด าเนินการ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการทบทวน และวางแผน

การด าเนินงาน รวม 474 แปลง คิดเป็นร้อยละ 79.80 ของเป้าหมาย 594 แปลง ส่วนกรมหม่อนไหม 3 แปลง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2) แปลงใหญ่ ปี 2560 

2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร (737 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม 705 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
95.66 ของเป้าหมาย 737 แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม 696 แปลง คิดเป็นร้อยละ 94.44 ข องเป้าหมาย 
737 แปลง และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร โดยอบรมเทคนิคการผลิตใน 125 แปลง คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของเป้าหมาย 737 แปลง 

2.2) กรมการข้าว (801 แปลง) ด าเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม 638 แปลง คิดเป็นร้อยละ 79.65 ของเป้าหมาย 801 แปลง   
ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนาองค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.3) กรมปศุสัตว์ (60 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม 60 แปลง ครบตามเป้าหมาย และด าเนินการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม 7 แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.67 ของเป้าหมาย 60 แปลง 

2.4) กรมประมง (16 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/
ลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต รวม 16 แปลง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการพัฒนามาตรฐานสินค้า และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.5) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (50 แปลง) ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวม 7 แปลง คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของเป้าหมาย 50 แปลง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการย กระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ รวม 4 แปลง คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของเป้าหมาย 50 แปลง 

2.6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการทบทวนการจัดท าแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และจัดประชุมเชื่อมโยง
การตลาด รวม 591 แปลง คิดเป็นร้อยละ 34.34 ของเป้าหมาย 1,721 แปลง 

2.7) กรมหม่อนไหม มีแผนอบรมเทคนิคการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 1 แปลง และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม 6 แปลง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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3) แปลงใหญ่ ปี 2561 
3.1) กรมส่งเสริมการเกษตร (607 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม 582 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.88     

ของเป้าหมาย 607 แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม 574 แปลง คิดเป็นร้อยละ  94.56  
ของเป้าหมาย 607 แปลง และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร โดยจัดอบรมเทคนิคการผลิตแล้ว 83 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของเป้าหมาย 607 แปลง 

3.2) กรมการข้าว (730 แปลง) ด าเนินการพัฒนาด้านการผลิต รวม 674 แปลง คิดเป็นร้อยละ 92.33 ของเป้าหมาย 730 แปลง      
ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนาองค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.3) กรมปศุสัตว์ (100 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม 100 แปลง ครบตามเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของแปลงการบริหารจัดการผลิตและการตลาด รวม 22 แปลง คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของเป้าหมาย 100 แปลง และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต รวม 12 แปลง คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของเป้าหมาย 100 แปลง 

3.4) กรมประมง (50 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/
ลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต รวม 50 แปลง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการพัฒนามาตรฐานสินค้า และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.5) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (27 แปลง) ในแปลงเป้าหมาย 27 แปลง จ านวน 4 หลักสูตร ได้ด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่แล้ว 5 แ ปลง ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชมรวม 7 แปลง และด้านการเพ่ิมคุณภาพสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงตลาด รวม 3 แปลง 

3.6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแผนรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ 1 ,692 แปลง และกรมหม่อนไหม มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
หม่อนไหม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจ าหน่ายผลผลิต” จ านวน 2 แปลง 

4) แปลงใหญ่ ปี 2562 
4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร (509 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม 476 แปลง คิดเป็นร้อยละ 93.52 

ของเป้าหมาย 509 แปลง และจัดการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม รวม 469 แปลง คิดเป็นร้อยละ 92.14 ของเป้าหมาย 
509 แปลง ส่วนการสนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.2) กรมการข้าว (839 แปลง) ด าเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม 685 แปลง คิดเป็นร้อยละ 81.64 ของเป้าหมาย 839 แปลง   
ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนา องค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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4.3) กรมปศุสัตว์ (40 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม 24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย   
40 แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ ด้านพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิต และด้าน บริหารจัดการผลผลิต
และการตลาด ในแปลงเป้าหมาย 40 แปลง ด าเนินการแล้ว 8 แปลง และ 7 แปลง ตามล าดับ รวมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 2.50 
ของเป้าหมาย 40 แปลง 

4.4) กรมประมง (34 แปลง) ด าเนินการวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/
ลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต รวม 34 แปลง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการพัฒนามาตรฐานสินค้า และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.5) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (38 แปลง) มีแผนจัดเวทีชุมชนเพ่ือจัดท าแผนรายแปลงและก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
แปลงใหญ่ รวมไปถึงจัดเวทีจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงานรายแปลง เป้าหมาย 38 แปลง ด าเนินการแล้ว 9 แปลง และ 2 แปลง ตามล าดับ จัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน รวม 2 แปลง คิดเป็น 
ร้อยละ 5.26 ของเป้าหมาย 38 แปลง และจัดอบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่ม
เกษตรกร รวม 1 แปลง ร้อยละ 2.63 ของเป้าหมาย 38 แปลง 

4.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด าเนินการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน และส ารวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ  
1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 77 จังหวัด โดยคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพ้ืนที่ พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงาน 60,000 ราย ครบตามเป้าหมาย ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือก าหนดเป้าหมายรวมไปถึงจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
รวม 2,410 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.02 ของเป้าหมาย 60,000 ราย และจัดการซักซ้อม อบรมครูบัญชี โดยครู 1 ราย ต่อเกษตรกร 30 ราย รวม 641 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 32.05 ของเป้าหมาย 2,000 ราย ส่วนในด้านด าเนินการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแนวทางการพัฒนาท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย และ  
การก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี ติดตามการท าบัญชี ติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.7) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ 
รวม 637 ราย โดยผ่านโครงการเกษตรเพ่ือชีวิตฯ ได้ 260 ราย โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร 142 ราย โครงการ Q อาสา 144 ราย โครงการสร้างความเชื่อมั่น
สินค้าเกษตรตามมาตรฐาน 40 ราย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฯ 51 ราย นอกจากนี้ ได้เชื่องโยงตลาด โดยจัดท าโครงการพัฒนาความ พร้อมเข้าสู่ 
ระบบการผลิตและรับรองแบบกลุ่ม ครบ 4 กลุ่ม โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี  
(GAP พืชอาหาร) จ านวน 39 ราย ส่วนการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป และกิจกรรมอ่ืนๆ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.8) กรมหม่อนไหม มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer 5 แปลง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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4.9) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 2 เรื่อง  
อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 191.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 1,538.75 ล้านบาท 

2.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ข้อมูลเดือน ก.พ. 62) 
2.2.1 พัฒนาศักยภาพของ ศพก. ใน 882 ศูนย์ ด าเนินการแล้ว 752 ศูนย์ ร้อยละ 85.26 โดยพัฒนาฐานเรียนรู้ใน ศพก. รวม 3,010 แห่ง 

จ าแนกเป็น ด้านการผลิตข้าว 882 แห่ง ประมง 368 แห่ง ปศุสัตว์ 534 แห่ง การพัฒนาที่ดิน 367 แห่ง และต้นทุนอาชีพและบัญชีประจ าศูนย์ 856 ศูนย์ นอกจากนี้ 
ได้พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง 500 แห่ง จัดท าแปลงต้นแบบ 405 ไร่ ร้อยละ 33.92 ของเป้าหมาย 1,194 ไร่ รวมทั้งพัฒนาศูนย์เครือข่ายอีก 5,083 ศูนย์            
ร้อยละ 49.54 ของเป้าหมาย 10,261 ศูนย์ 

2.2.2 บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยจัดประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ 2 ครั้ง รวมทั้งอบรม
ครูบัญชีประจ าฐานเรียนรู้ 881 ศูนย์ ร้อยละ 99.89 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

2.2.3 สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร และองค์ความรู้ในเขต ส.ป.ก
19,339 ราย ร้อยละ 10.16 ของเป้าหมาย 190,287 ราย ให้บริการวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 95 ศูนย์ ร้อยละ 82.61 ของเป้าหมาย 115 ศูนย์ 
ด้านปศุสัตว์ 534 ศูนย์ ร้อยละ 60.54 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์พัฒนาที่ดินใน ศพก. 302 ศูนย์ ร้อยละ 34.24 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ใน 107 ศูนย์ จัดให้มีครูบัญชีประจ าศูนย์เพ่ือบริการให้ความรู้ 416 ศูนย์ ร้อยละ 47.17 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติการฝนหลวง 79 ศูนย์ ร้อยละ 15.64 ของเป้าหมาย 505 ศูนย์ รวมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับต่างๆ 

2.2.4 พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก. โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น าครบทั้ง 882 ศูนย์ พัฒนาเกษตรกรผู้น าด้านปศุสัตว์   
5,682 ราย ร้อยละ 64.42 ของเป้าหมาย 8,820 ราย ด้านวิชาการเกษตร 5,593 ราย ร้อยละ 50.43 ของเป้าหมาย 11,090 ราย สนับสนุนวิทยากรด้านความรู้
เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม 61 ศูนย์ ร้อยละ 6.92 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

2.2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย โดยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย 882 ศูนย์ รวม 5,083 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 49.54 ของเป้าหมาย 
10,261 ศูนย์ จ าแนกเป็น ด้านเกษตร 1,429 ศูนย์ ด้านปศุสัตว์ 534 ศูนย์ ด้านประมง (รายเดิม) 1,771 แห่ง ด้านศูนย์เครือข่ายข้าว 1,251 ศูนย์ รวมทั้งศูนย์เครือข่าย 
ในเขต ส.ป.ก. 95 แห่ง และศูนย์เครือข่ายหม่อนไหม 3 ศูนย์ ส่วนการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย อยู่ระหว่างด าเนินการ นอกจากนี้ส ารวจติดตามแปลงสถานการณ์
ศัตรูพืช และประเมินแปลงแล้ว 3,092 แปลง ครบตามเป้าหมาย  

2.2.6 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 87.20 ล้านบาท ร้อยละ 19.44 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 448.49 ล้านบาท 
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2.3 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
2.3.1 ผลการด าเนินงาน 

1) การพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด าเนินการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
จ านวน 34,400 ราย ร้อยละ 86.84 ของเป้าหมายรวม 39,611 ราย จ าแนกเป็น พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 16,677 ราย พัฒนาอาสาปศุสัตว์/เกษตรกร 5,263 ราย
พัฒนาด้านประมง 12,460 ราย ในส่วนของการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ และด้านหม่อนไหม มีแผนด าเนินงานในไตรมาส 3 นอกจากนี้ ได้พัฒนา Young Smart Farmer  
ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ รวม 3,121 ราย ร้อยละ 102.16 ของเป้าหมาย 3,055 ราย 

2) การพัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer  และ Young Smart Farmer แล้ว ด าเนินการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Smart Farmer 
ด้านข้าว หม่อนไหม และปฏิรูปที่ดิน รวม 10,192 ราย ร้อยละ 43.48 ของเป้าหมายรวม 23,439 ราย และ Young Smart Farmer ด้านการเกษตร สหกรณ์รวม 2,473 ราย 
ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมายรวม 5,770 ราย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 1,179 ราย ร้อยละ 76.56 ของเป้าหมาย 1,540 ราย  
และอบรมเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 1,980 ราย ร้อยละ 64.29 ของเป้าหมาย 3,080 ราย 

3) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer เพ่ือเป็นต้นแบบ จ านวน 1,469 ราย ร้อยละ 83.09  
ของเป้าหมาย 1,768 ราย 

4) บริหารโครงการและสนับสนุนการด าเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด จ านวน  
145 ราย คิดเป็นร้อยละ 120.83 ของเป้าหมาย 120 ราย ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 50 ราย ครบตามเป้าหมาย เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ จ านวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 120 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตร จ านวน 103 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 66.88 ของเป้าหมาย 154 กลุ่ม
พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer ครบ 100 ราย นอกจากนี้ จัดท าศูนย์เรียนรู้ข้าวในโรงเรียน จ านวน 86 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.31 ของเป้าหมาย 102 โรงเรียน  

5) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 76.06 ล้านบาท ร้อยละ 46.35 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 155.46 ล้านบาท 
2.3.2 ผลการติดตาม  

จากการลงพ้ืนที่ติดตามในพ้ืนทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 (รายงาน ธ.ค. 61) 
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80.95 ได้รับการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer แล้ว ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 95.65          

มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เป็น Smart Farmer ร้อยละ 4.35 ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 19.05 อยู่ระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2) การพัฒนา Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 78.57 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 47.62 ได้รับการพัฒนาโดยพาไปศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 30.59 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต นอกจากนี้เกษตรกรได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพโดยจัดท าแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล การสัมมน าสร้างเครือข่าย   
การเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมการรวมกลุ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 11.90 
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3) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 36.36 น าความรู้การลดต้นทุนการผลิตไปใช้                   
เช่น การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในฟาร์ม การปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการเพาะปลูก การปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์ม  ร้อยละ 18.18 ใช้ในเรื่องการดูแลรักษาโรคปศุสัตว์ 
การพัฒนาสายพันธุ์ ร้อยละ 12.12 การแปรรูปผลผลิต เช่น การท าเห็ดหยอง เห็ดลอยแก้ว ร้อยละ 9.09 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 6.06 การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
ร้อยละ 6.06 การเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ 6.06 เทคนิคการผลิตพืช ร้อยละ 3.03 การใช้ระบบท าระบบน้ าหยด และร้อยละ 3.03 การท าเกษตร        
แบบผสมผสาน 

4) ผลจากการน าความรู้ไปใช้ เกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 28.57 มีต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 17.14 มีทักษะหรือเทคนิค  
ในการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาจากการท าการเกษตรเบื้องต้นได้ ร้อยละ 17.14 สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาด ร้อยละ 11.43 มีการเติบโตของผลผลิตดี ลดการเกิดโรค 
ร้อยละ 8.57 มีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.57 ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 5.71 สภาพดินดีร่วนซุยไม่แข็ง และร้อยละ 2.87 เพ่ิมทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

5) ประเด็นที่พบ 
5.1) ปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องแผนการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติในพ้ืนที่ยังขาดการบูรณาการ   

การด าเนินงานตามโครงการ 
5.2) เกษตรกรต้องการได้รับการพัฒนาในด้านการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
5.3) ขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลในการพัฒนาเกษตรกรรายเดิม มุ่งจัดหาและพัฒนารายใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 

6) ข้อเสนอแนะ 
6.1) หน่วยงานต่าง ๆ ควรร่วมบูรณาการในก าหนดแผนปฏิบัติงาน และควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรการอบรม 

เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา และการเดินทางเข้ารับการอบรม 
6.2) การอบรมเกษตรกรวิทยากรควรสอดแทรกความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ และสามารถ

ท าความเข้าใจได้ง่าย 
6.3) การแจ้งข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ และจัดส่งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเป็นเวลา      

อย่างน้อย 5 - 7 วัน เพ่ือเกษตรกรจะได้เตรียมตัว และสามารถวางแผนของตนเองได้ 
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2.4 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
2.4.1 ผลการด าเนินงาน 

1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ไปท าประมง ปศุสัตว์ อนุรักษ์ดินและน้ า แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน สนับสนุนปัจจัย
การผลิต ปลูกหม่อนไหม พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรผสมผสาน ด าเนินการแล้ว 31 ,763.92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.57 ของเป้าหมาย 252,775 ไร่  
โดยจ าแนกเป็น ประมง 1,587 ไร่ อนุรักษ์ดินและน้ า 1,150 ไร่ แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน 821 ไร่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 699 ไร่ ปลูกหม่อนไหม 25 ไร่ พืชในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 7,803 ไร่ ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเกษตรผสมผสาน 19,678.92 ไร่  

2) การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกหม่อนไหม พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน   
อยู่ระหว่างด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนในการปลูกพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติพ้ืนที่ 
ของเกษตรกรแล้ว 3,731 ราย พ้ืนที่ 24,752.50 ไร่ แต่เนื่องจากสถานการณ์ข้าวมีแนวโน้มราคาดี และมีการด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นเดียวกัน ท าให้เกษตรกรยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  
โดยกรมปศุสัตว์ จึงด าเนินการขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการไปถึง 25 เมษายน 2562 

3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 24.64 ล้านบาท ร้อยละ 10.38 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 237.48 ล้านบาท 
2.4.2 ผลการติดตาม 
         จากการติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2562  

 1) เกษตรกรร้อยละ 17.78 มีปัญหาไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และ/หรือเช่าที่ท ากิน ท าให้การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเพ่ือการผลิต
ในสินค้าบางชนิด เช่น อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน เป็นต้น ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ด าเนินการได้ค่อนข้างยากหรือไม่ได้เลย เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนั้น 
และขาดแรงจูงใจในการลงทุนเพ่ือการปรับเปลี่ยน 

 2) เกษตรกรในพ้ืนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาของกรมส่งเสริมการเกษตร   
ซึ่งมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชอาหารสัตว์ด้วยเช่นเดียวกัน ท าให้การด าเนินงานโครงการฯ ของกรมปศุสัตว์ ไม่ได้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ครบตามเป้าหมาย 

2.5 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร  
2.5.1 ผลการด าเนินงาน 

1) ข้าว ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ด าเนินการไปแล้ว 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง และตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ด าเนินการไปแล้ว 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง  
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2) แหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม 39,716 แปลง 
คิดเป็นร้อยละ 43.64 ของเป้าหมาย 91,000 ฟาร์ม ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพ่ือรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด 440 โรง คิดเป็นร้อยละ 51.76 
ของเป้าหมาย 850 โรง พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ 32 แห่ง ครบตามเป้าหมาย พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากร
ด้านมาตรฐาน GAP 445 ราย คิดเป็นร้อยละ 111.25 ของเป้าหมาย 400 ราย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 15,006 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100.04 ของเป้าหมาย 15,000 รายต่อแปลง ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 8,981 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.87 ของเป้าหมาย 
15,000 ราย และน าร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP 47 จุด คิดเป็นร้อยละ 61.84 ของเป้าหมาย 76 จุด สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผล
สินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น 7,893 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.62 ของเป้าหมาย 15,000 ราย พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน 745 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 84.47 ของเป้าหมาย 882 ราย ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช)  
8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.11 ของเป้าหมาย 19 ครั้ง 

3) ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ 1,670 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 198.34 ของเป้าหมาย 842 ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับ   
บริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน 6,936 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 62.36 ของเป้าหมาย 11,122 ฟาร์ม ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน 2,322 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 
57.62 ของเป้าหมาย 4,030 ฟาร์ม ตรวจติดตาม ก ากับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม และตรวจรับรองมาตรฐาน 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.67  
ของเป้าหมาย 75 ครั้ง ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.05 ของเป้าหมาย 77 ครั้ง ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ าผึ้งจากฟาร์ม
มาตรฐาน 2,400 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 52.29 จากเป้าหมาย 4,590 ตัวอย่าง และอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม 6,270 ราย คิดเป็นร้อยละ 272.61 
ของเป้าหมาย 2,300 ราย รวมทั้งจัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จ านวน 1 ครั้ง ครบตามเป้ามหาย  

4) ฟาร์มสัตว์น้ า  
4.1) เตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 4,762 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 103.63 ของเป้าหมาย 

4,595 ฟาร์ม  
4.2) ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม 17,743 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.40 ของเป้าหมาย 31,460 แห่ง  

ตรวจประเมินสถานประกอบการ 392 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.59 ของเป้าหมาย 540 แห่ง ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง 44,397 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
50.96 ของเป้าหมาย 87,091 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 33,165 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.26 ของเป้าหมาย 58,951 ตัวอย่าง  
ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 8,262 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.79 ของเป้าหมาย 25,200 ตัวอย่าง ตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัย
หอยสองฝา 3,785 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 59.61 ของเป้าหมาย 6,350 ตัวอย่าง และตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุอันตราย) 3,970
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของเป้าหมาย 6,142 ตัวอย่าง 
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4.3) เฝ้าระวัง การป้องกัน การลักลอบการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ าซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 41,888 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.58
ของเป้าหมาย 54,700 ครั้ง โรคสัตว์น้ าในประเทศ 59,239 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 52.39 ของเป้าหมาย 113,072 ตัวอย่าง โรคสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก 
21,277 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 62.86 ของเป้าหมาย 33,846 ตัวอย่าง ฟาร์มปลอดโรค 3,672 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.74 ของเป้าหมาย 8,208 ตัวอย่าง
คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ า 1,282 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 65.41 ของเป้าหมาย 1,960 ตัวอย่าง คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 7,931 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.50 ของเป้าหมาย 17,055 ตัวอย่าง และเฝ้าระวังการน าเข้าส่งออกและน าผ่านสัตว์น้ า 6,168 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.59 ของเป้าหมาย 
10,711 ครั ้ง รวมทั้งจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ า 310 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.89 ของเป้าหมาย 450 ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1)  
เพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 84,472 ขวด/ซอง คิดเป็นร้อยละ 57.86 ของเป้าหมาย 146,000 ขวด/ซอง และพัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ า 349 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 83.29 ของเป้าหมาย 419 ราย 

4.4) จัดท าและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพ่ือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.45 
ของเป้าหมาย 44 รายการ รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง 1 ระบบ และวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมง
ส่งออก เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ 1 ระบบการเชื่อมโยง ครบตามเป้าหมาย  

5) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน โดยจัดนิทรรศการในประเทศ 10 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และ
สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่ 101 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 126.25 ของเป้าหมาย 80 ครั้ง เตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ  
1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 เรื่อง และการจัดท ามาตรฐาน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย 15 เรื่อง ส่วนการประเมินความเท่าเทียม 
การรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI) เป้าหมาย 1 ขอบข่าย อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทวนสอบระบบ GSSI  
ศึกษาข้อก าหนด จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน และเตรียมปรับแก้เอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามขอบข่ายที่จะขอขยาย นอกจากนี้  
ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล โดยตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพ่ือการส่งออก 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 10.34 ของเป้าหมาย 29 โรง รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 6 โครงการ 

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 248.82 ล้านบาท ร้อยละ 42.30 ของเป้าหมาย 588.21 ล้านบาท  
2.5.2 ผลการติดตาม 

 จากการผลติดตามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10 - 15 ธันวาคม 2561 (รายงาน ธ.ค. 61) 
1) ปัญหาด้านพืช ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ ากิโลกรัมละ 4 – 5 บาท ประกอบกับต้นทุนในการผลิตสูง ปัจจัยการผลิต 

มีราคาแพง เช่น ท่อนพันธุ์ ปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ า ขาดแคลนแรงงานในการท าเกษตร และเกิดโรคระบาดท าให้เกิดความเสียหาย    
อย่างต่อเนื่อง 
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2) ปัญหาด้านปศุสัตว์ ประสบปัญหาด้านอาหารข้น อาหารหยาบ มีการปรับราคาสูงขึ้น เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกสับปะรด และ
แปลงหญ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ราคาน้ านมลดลงเหลือกิโลกรัมละ 17 บาท ขาดแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP 

3) ปัญหาด้านประมง เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ขาดแหล่งเงินทุน ราคาสัตว์น้ า เช่น กุ้งขาว มีราคาขายได้ไม่แน่นอน ต้นทุน
ในการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ลูกกุ้ง อาหาร ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

2.6 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
2.6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการวิจัย  สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  

1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค  
ในประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการท าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และศึกษาวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการโลจิสติก  
สินค้าเกษตรอินทรีย์ รวม 4 เรื่อง มีความก้าวหน้าร้อยละ 43.75 ของกระบวนงาน  

2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร บุคลากรของสถาบันเกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่
และอบรมเกษตรกรตั้งแต่ขั้นที่ 1 – 3 จ านวน  38,517 ราย จากเป้าหมายรวม 86,310 ราย และมีแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ในศูนย์ใหม่  
3 แห่ง และต่อยอดศูนย์เดิม 16 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ 

3) สร้างฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 9 แห่ง ด าเนินการแล้ว 5 แห่ง 
ฐานข้อมูลในเขต ส.ป.ก. รวม 4,467 ราย จากเป้าหมาย 4,438 ราย พื้นที่ 21,564 ไร่ หรือร้อยละ 100.86 ของเป้าหมาย 21,380 ไร่ และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
(ด้านดิน) 1 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน นอกจากนี้ ได้สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ 6 ศูนย์ จากเป้าหมาย 8 ศูนย์ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์   
2 แห่ง จากเป้าหมาย 3 แห่ง 

2.6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 
1) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยจัดอบเชิงปฏิบัติการส าหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อมยื่นขอรับรองฟาร์ม การเตรียมความพร้อมเข้า  

สู่ระบบการผลิตด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ฯลฯ รวม 2 ,401 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.40 ของเป้าหมาย 2,440 ราย ผู้ตรวจประเมิน 
ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ฯลฯ รวม 1 ,829 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.85 ของเป้าหมาย 4,590 ราย นอกจากนี้  ได้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล 89 กลุ่ม  
เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ 23 แปลง และใน ศพก. 32 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย โดยมีแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตร ฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งกลุ่มใหม่และ 
กลุ่มต่อยอดรวม 212 กลุ่ม 1,060 ราย ในพ้ืนที่ 10,600 ไร่ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ 

2) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตอินทรีย์ ในด้านปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 45 ราย จากเป้าหมาย 80 ราย 
ส่วนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกชส าหรับปลูกเลี้ยงสัตว์ปีก 6 ฟาร์ม จากเป้าหมาย 50 ฟาร์ม บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารส าเร็จรูป 60 ตัน จากเป้าหมาย 
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160 ตัน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 21,564 ไร่ จากพ้ืนที่เป้าหมาย 21,380 ไร่ รวมทั้งต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอาก าศ 512 ตัน จากเป้าหมาย 
1,520 ตัน จัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 342 แปลง จาก 791 แปลง ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 230,531 ตัว จาก 445,000 ตัว ผลิตชีวินทรีย์
ควบคุมศัตรูพืชฯ เช่น ไตรโครเดอร์มา เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี แหนแดงฯลฯ รวม 9 ชนิด จากเป้าหมาย 11 ชนิด ส่วนการจัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวินทรีย์  31 ศูนย์ 
จากเป้าหมาย 38 ศูนย์ 

3) บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้าง และปรับปรุงระบบส่งน้ า อ่างเก็บน้ า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง รวม 12 รายการ 
ขณะนี้มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 43.29 ของกระบวนงาน และจัดท าเขตเกษตรอินทรีย์ 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
1) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยบริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 68 ฟาร์ม จาก 80 ฟาร์ม 

ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง 35 ฟาร์ม จาก 98 ฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 30 ตัวอย่าง จา ก 70 ตัวอย่าง  
ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ ตรวจรับรองระบบการผลิตและผ่านการตรวจรับรองแล้ว 910 กลุ่ม จาก 1,242 กลุ่ม (ปี 2560) ส่วนปี 2561 จ านวน 866 กลุ่ม อยู่ระหว่าง 
รอทบทวนผลการตรวจประเมิน และปี 2562 มีเป้าหมายกลุ่มใหม่ 40,000 ราย อยู่ระหว่างส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่ม Organic Thailand 32 กลุ่ม อยู่ระหว่างทบทวน 
ผลการตรวจประเมินผล นอกจากนี้ได้ตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน รวม 282 สาขา คิดเป็นร้อยละ 188.00 ของเป้าหมาย 150 สาขา 

2) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ได้พัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียว 13 แห่ง จากเป้าหมาย 17 แห่ง ส่วนการจัดรหัสสถิติพิกัด  
ศุลกากรส าหรับเกษตรอินทรีย์ ด าเนินการระยะที่ 1 จ านวน 5 สินค้า คือ ชา มะพร้าวอ่อน กะทิ มังคุด และทุเรียน โดยกรมศุลกากรได้ออกประกาศและมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ด าเนินการภายใต้คณะท างานการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 

3) ประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เสร็จแล้ว 4 เรื่อง จากเป้าหมาย 5 เรื่อง ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ 
เช่น การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์ การจัดนิทรรศการ สาธิต และการออกร้านจ าหน่าย รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เ รื่องคุณภาพมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ์
1) สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการปี 2561 เป็นเงิน 374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.27 ของเป้าหมาย 600 ล้านบาท 
2) ติดตาม ให้ค าแนะน า และนิเทศงาน รวม 169 ครั้ง จากเป้าหมาย 372 ครั้ง และประชุมคณะท างานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับ

จังหวัด 30 จังหวัด ร้อยละ 38.96 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีความก้าวหน้าร้อยละ 35 ของกระบวนงาน 
และติดตามประเมินผลโครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ 45 ของกระบวนงาน 

2.6.5 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 497.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.08 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 1,013.62 ล้านบาท 
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2.7 ตลาดสินค้าเกษตร 
2.7.1 ผลการด าเนินงาน 

1) ตลาดสินค้าเกษตร (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร : อ.ต.ก.) 
1.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพ้ืนที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการด าเนินงาน คัดเลือกผลผลิต  

ทางการเกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพ่ือส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรแล้วเสร็จ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 จากเป้าหมาย 5 แห่ง    
โดยตลาด อ.ต.ก. จัดในพ้ืนที่ขนาด 350 ตารางเมตร จ านวน 10 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 400 ราย มูลค่าจ าหน่าย 17.38 ล้านบาท และตลาดพอร์โต ชิโน่ จ านวน 5 ครั้ง  
มีเกษตรกรเข้าร่วม 159 ราย มูลค่าจ าหน่าย 3.92 ล้านบาท  

1.2) ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล อนุมัติโครงการพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ (ORTORKOR.COM) เรียบร้อยแล้ว และ 
อยู่ระหว่างท า M.O.U. ร่วมกับพันธมิตรการค้าในการจัดส่งสินค้าเพื่อรองรับระบบการซื้อขายที่จะเปิดให้บริการเดือนเมษายน 2562  

1.3) ศูนย์รวบรวมจ าหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็ดแครง) จากเกษตรกร เพ่ือจัด
จ าหน่ายในพ้ืนที่ตลาด อ.ต.ก. และจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็ดแครง) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 จ านวน 5 ครั้ง 

1.4) ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพ่ือเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 จากเป้าหมาย 20 แห่ง โดยเปิด
บริการแล้ว ได้แก่ Mini อ.ต.ก. กทม. Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก และ Mini อ.ต.ก. ตลาดหัวหิน โดยมีการบูรณาการร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการจัดหาเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ 
ส่วน Mini อ.ต.ก. นครพนม อยู่ระหว่างด าเนินการ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 6 มีนาคม 2562 และ Mini อ.ต.ก. สระบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร คาดว่าแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

1.5) ตลาดน้ า อ.ต.ก. มีผลการเบิกจ่ายงวดแล้ว 2 งวด จ านวน 4.01 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบงาน งวดที่  3  
ซ่ึงมีความคืบหน้าการด าเนินงานร้อยละ 90.00 

1.6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.66 ล้านบาท ร้อยละ 4.57 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 58.18 ล้านบาท 
2) การตลาดเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)  

2.1) พัฒนาความรู้และศักยภาพ ให้กับเกษตรกรแล้ว 1,164 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.78 จากเป้าหมาย 1,155 ราย 
2.2) พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ จ านวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อย 64.94 จากเป้าหมาย 77 แห่ง 
2.3) สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร มีผู้เข้าร่วม 612 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.53 จากเป้าหมาย 1,439 ราย 
2.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 5.63 ล้านบาท ร้อยละ 56.13 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 10.03 ล้านบาท 
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3) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
3.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์แล้ว 11 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 12 สหกรณ์  

และด าเนินการจัดอบรมวางแผนบริการจัดการตลาดสินค้าเกษตรแล้ว 8 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 12 สหกรณ์  
3.2) การพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์  การจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขาย และการด าเนินกิจกรรม 

ทางการตลาดแล้ว 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.24 ของเป้าหมาย 42 แห่ง และจัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี  QRCode (co-op market) แล้ว 30 แห่ง  
ครบตามเป้าหมาย 

3.3) เกษตรกรน าสินค้าจ าหน่ายในตลาด 779 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.12 ของเป้าหมาย 4,300 ราย มูลค่าสินค้าที่จ าหน่ายได้ 
1,023,230 บาท โดยสมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าจ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.90 ของเกษตรกรที่จ าสินค้ามาจ าหน่าย 779 ราย  

3.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 20.26 ล้านบาท ร้อยละ 83.20 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 24.35 ล้านบาท 
2.7.2 ผลการติดตาม 

จากการติดตามตลาดเกษตรกร ทั้งในส่วนที่ด าเนินการโดยองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 3 ตลาด ระหว่างวันที่ 10 – 15  ธันวาคม 2561 (รายงาน ม.ค. 62) 

1) เกษตรกรน าสินค้ามาจ าหน่ายในตลาดเกษตรกรเฉลี่ยตลาดละ 16 ราย โดยจ าหน่ายสินค้าเฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง มีมูลค่าจ าหน่าย 
110,000 บาทต่อเดือน โดยสินค้าที่น ามาจ าหน่าย ร้อยละ 77.68 เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนอีกร้อยละ 22.32 ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบรับรอง 

2) ปัญหาและอุปสรรค 
2.1) สถานที่ตั้งตลาดสินค้าเกษตร อยู่ในซอย ไม่มีป้ายบอกทาง ท าให้ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวไม่ทราบว่ามีการจัดตลาด และจ าหน่าย

สินค้าคุณภาพ 
2.2) สิ่งอ านวยความสะดวกในตลาดไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะวางสินค้า พ้ืนที่ขายสินค้าและสถานที่จอดรถมีจ ากัด ท าให้เกษตรกร  

เสียโอกาสในการขายสินค้า 
2.3) การประชาสัมพันธ์ตลาดค่อนข้างน้อย ผู้บริโภคไม่รับรู้ว่ามีการจัดตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ร้านค้าในตลาดมีน้อย สินค้าที่

น ามาจ าหน่ายไม่หลากหลาย ประกอบกับในพ้ืนที่ใกล้เคียงมีตลาดจ าหน่ายสินค้าแห่งอ่ืน เช่น ตลาดท่ายาง ซึ่งมีการเดินทางที่สะดวก มีผู้จัดจ าหน่ายมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้เกษตรกรไม่น าสินค้ามาจ าหน่ายที่ตลาดสินค้าเกษตร 

 
 



16 

 

2.8 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562 
2.8.1 ผลการด าเนินการ 

1) การบริการจัดการในภาพรวม จ านวน 18 ครั้ง มีการรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการรายใหม่ ปี 2562 จ านวน 68,752 ราย           
คิดเป็นร้อยละ 98.22 ของเป้าหมาย 70,000 ราย  

2) การประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกร 
2.1) เกษตรกร ปี 2560 จ านวน 70,034 ราย ด าเนินการได้ 55,239 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.87 จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่ม A จ านวน 17,634 ราย กลุ่ม B จ านวน 28,313 ราย และกลุ่ม C จ านวน 9,292 ราย 
2.2) เกษตรกร ปี 2561 จ านวน 70,172 ราย ด าเนินการได้ 55,641 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.29 จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่ม A จ านวน 13,969 ราย กลุ่ม B จ านวน 30,120ราย และกลุ่ม C จ านวน 11,552 ราย 
3) การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ  

3.1) การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเกษตรกร ปี 2562 เข้าร่วม 2,521 ราย 
3.2) การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 – 2562 รวม 7,571 ราย จ าแนกเป็น เกษตรกร  

ปี 2560 จ านวน 1,838 ราย ปี 2561 จ านวน 2,206ราย และเกษตรกรปี 2562 จ านวน 3,527 ราย 
3.3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 9 ครั้ง มีเกษตรกรปี 2562 เข้าร่วม 275 ราย ปราชญ์เกษตร 14 ราย และ เกษตรกร

ต้นแบบ 15 ราย  
4) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร ปี 2562 โดยจัดท าแฟ้มรายบุคลกร 9,703 ราย พร้อมทั้งท าผังแปลง 5,523 ราย และท าแผนการผลิต 

4,885 ราย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสาน/ 5 ประสาน รวม 15 ครั้ง นอกจากนี้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 72 ครั้ง และมีการติดตามตรวจเยี่ยม
ระดับจังหวัด จ านวน 13,349 ราย 

5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 – 2562 ทั้งสิ้น 16,648 ราย จ าแนกเป็น เกษตรกรปี 2560 จ านวน 
6,964 ราย ปี 2561 จ านวน 7,434 ราย และปี 2562 จ านวน 2,250 ราย โดยปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ พันธุ์พืช/เมล็ดพันธุ์ผัก รวม 3 ,971 ต้น 4,862 ซอง  
สัตว์ปีก (ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ) 33,680 ตัว และสัตว์น้ า (ปลา) 2.81 ล้านตัว  

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวมทั้งสิ้น 6.77 ล้านบาท ร้อยละ 2.07 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 326.70 ล้านบาท  
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2.8.2 ผลการติดตาม จากการลงพ้ืนที่ติดตามในพ้ืนทีจ่ังหวัดเพชรบูรณ ์ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายงาน ก.พ. 62) 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2562 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 751 ราย อยู่ระหว่างการจัดท าแผนการจัดฝึกอบรม 

หลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ คาดว่าจะจัดอบรมเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2562 และแผนปฏิบัติงานจัดพบปะ 3 ประสาน/ 5 ประสาน 2 ครั้ง  
เดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2562 

2) ผลการด าเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2560 พบว่า เกษตรกรในกลุ่ม A และกลุ่ม B ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2560 
ยังคงด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ทั้งรายวันและรายเดือน จากการขายพืชผัก ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง และบางส่วนมีรายได้จากไม้ผล ส่วนรายได้รายปี มาจากพืชไร่ เช่น 
ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ส่วนผลผลิตที่ได้จากปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนเกษตรกรน ามาบริโภคในครัวเรือน เช่น ข้าว ไข่ไก่ ไก่และปลา  

3) ประเด็นทีพ่บ  
3.1) พ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดเพชรบูรณข์าดแคลนน้ าในการท าการเกษตร  
3.2) เกษตรกรบางส่วนไม่มีการท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ ส่วนเกษตรกรที่ท าบัญชีก็ท าไม่ต่อเนื่อง โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา

ในการท าบัญชีต้นทุน อีกท้ังยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูก 
4) ข้อเสนอแนะ 

4.1) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ควรด าเนินการติดตามให้ค าแนะน า/ส่งเสริม แก่เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชผักที่ใช้น้ าน้อย รวมทั้ง
เตรียมการบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดข้ึน 

4.2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรให้ครูบัญชีอาสาด าเนินการติดตามและให้ค าแนะน าในการท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร 
4.3) ควรด าเนินการเร่งจัดการอบรมหลักสูตรกลาง และการพบปะ 3 ประสาน/ 5 ประสาน 

2.9 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
2.9.1 ด้านการส่งเสริม 

1) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 พ้ืนที่ 11.32 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.65 ของเป้าหมาย 11.36 ล้านไร่ ขึ้นทะเบียน 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 492,452 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 164.15 ของเป้าหมาย 300,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน 8.33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.33 
ของเป้าหมาย 11.36 ล้านไร่  

2) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง พ้ืนที่ 162,831.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.42 ของเป้าหมาย 200,000 ไร่  
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3) ส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ จ านวน 2,370 แปลง ครบตามเป้าหมาย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 
2,360 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของเป้าหมาย 2 ,370 แปลง ส่วนการถ่ายทอดความรู้การตรวจรับรองข้าว GAP อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และการพัฒนา 
ผู้น าชาวนาในนาแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดอบรม 

4) ส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 พ้ืนที่ 11,327 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.88 ของเป้าหมาย 60,000 ไร่ ส่งเสริม 
การผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ พ้ืนที่ 64,830.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.54 ของเป้าหมาย 61,427 ไร่ และส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 918,004 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
229.50 ของเป้าหมาย 400,000 ไร่ รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นย าสูง ครบตามเป้าหมาย 21 แปลง ในพ้ืนที่ 1 ,050 ไร่ ส่วนการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ 
และข้าว GAP ครบวงจร 12,045 ตัน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.9.2 ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ 42,744.08 ตัน คิดเป็นร้อยละ 50.89 ของเป้าหมาย 84,000 ตัน 
สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ 21,042 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25.05 ของเป้าหมาย 84,000 ตัน  

2.9.3 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จ านวน 1,738 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของเป้าหมาย 11,250 ราย 
2.9.4 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 500.51 ล้านบาท ร้อยละ 31.47 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,590.40 ล้านบาท 

2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
2.10.1 แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

1) สร้างความมั่นคงของน้ าภาคการเกษตร  
1.1) การจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ด าเนินการได้ 25 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.92 ของเป้าหมาย 422 รายการ    

มีพ้ืนที่ชลประทาน 6,210 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.22 ของเป้าหมาย 193,113 ไร่  พ้ืนที่รับประโยชน์ 10,650 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของเป้าหมาย 256,656 ไร่  
ความจุเก็บกัก 0.12 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของเป้าหมาย 31.57 ล้าน ลบ.ม.  และมีครัวเรือนรับประโยชน์ 2,527 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 3.40          
ของเป้าหมาย 74,412 ครัวเรือน  

1.2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ด าเนินการได้ 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของเป้าหมาย 100 รายการ มีพ้ืนที่
ชลประทานแล้ว 5,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.57 ของเป้าหมาย 20,700 ไร่  

1.3) โครงการปรับปรุงชลประทาน ด าเนินการได้ 1,920 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.52 ของเป้าหมาย 3,877 รายการ มีพ้ืนที่ 
รับประโยชน์แล้ว 49,241 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.36 ของเป้าหมาย 773,972 ไร่ 

1.4) จัดรูปที่ดิน มีเป้าหมาย 92,828 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 



19 

 

2) จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย เป้าหมาย 201 รายการ พ้ืนที่รับประโยชน์ 412,500 ไร่ ด าเนินการแล้ว 8 รายการ  มีพ้ืนที่รับประโยชน์
แล้ว 8,516 ไร่ คือ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า ส่วนที่เหลือ ได้แก่  โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ  โครงการบรรเทาอุทกภัย    
อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา  โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และโครงการคลอง
ระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3) จัดการคุณภาพน้ า ด าเนินการได้ 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของเป้าหมาย 56 รายการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 4,150 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของเป้าหมาย 40,000 ไร่ 

2.10.2 แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ด าเนินการได้ 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของเป้าหมาย 187 รายการ  พ้ืนที่
ชลประทาน 250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของเป้าหมาย 58,799 ไร่ และมีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 12,650 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของเป้าหมาย 395,236 ไร่   

2.10.3 พัฒนาแหล่งน้ าระดับชุมชน ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ด าเนินการได้ 21,483 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 56.07       
ของเป้าหมาย 38,314 บ่อ และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ด าเนินการได้ 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.91 ของเป้าหมาย 177 แห่ง ส่วนการพัฒนาแหล่งน้ า
ชุมชน 7 แห่ง และการจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพ้ืนที่ 17 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.10.4 โครงการปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่ 186 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.87 ของเป้าหมาย 230 ล้านไร่ 
2.10.5 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 14,001.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.07 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 51,718.11 ล้านบาท 

2.11 การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
2.11.1 ผลการด าเนินงาน 

1) สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของเป้าหมาย 14 แห่ง 
2) พัฒนาศักยภาพการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการวางแผน  

การบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน 26 สหกรณ์ เกษตรกรจ านวน 1 ,680 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.85 ของเป้าหมาย 2,275 ราย หลักสูตรที่  2  
อบรมหลักสูตรการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของเป้าหมาย 140 ราย 

3) แนะน า ส่งเสริม และติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร 51 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 78.46 ของเป้าหมาย 
65 สหกรณ์   
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4) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ าพ้ืนที่แปลงใหญ่ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพ้ืนที่ 3 หลักสูตร หลักสูตร
ระดับที่ 1 จ านวน 2,027 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.52 ของเป้าหมาย 2,100 ราย หลักสูตรระดับที่ 2 จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 200 ราย  
และหลักสูตรระดับที่ 3 จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 100 ราย ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับที่ 2 และระดับที่ 3 กลุ่มเป้ าหมายเป็นเกษตรกรที่ผ่าน 
การอบรมช่างท้องถิ่นระดับที่ 1 ในระหว่างปี 2558 - 2561  

5) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรชุมชน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 300 ราย ติดตามนิเทศให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการเตรียมดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 10 ครั้ง ส่วนสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต เป้าหมาย 200 ไร่ การถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 300 ราย และการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
ทางการเกษตรแบบแม่นย า/อจัฉริยะในพ้ืนที่น าร่องแปลงใหญ่ 5 ครั้ง อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 27.04 ล้านบาท ร้อยละ 85.71 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 31.55 ล้านบาท 
2.11.2 ผลการติดตาม 

1) กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น จากการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 - 3 ปี 2561       
ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ พบประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ (รายงาน ธ.ค. 61) 

1.1) การถือครองเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 97.02 มีเครื่องจักรกลทางการเกษตร   
เป็นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 81.54 เป็นเครื่องตัดหญ้า รองลงมาร้อยละ 80.00 เป็นเครื่องพ่นยา/ปุ๋ย ร้อยละ 76.92 เป็นรถไถเดินตาม ร้อยละ 56.92        
เป็นเครื่องสูบน้ า ที่เหลือเป็นรถไถขนาดใหญ่ และรถอีแต๋น ส่วนอีกร้อยละ 2.06 ไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาก่อน  

1.2) ความรู้ในการบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 62.69 มีความรู้   
การบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากช่างในหมู่บ้าน และจากญาติพ่ีน้องที่มีความรู้ด้านนี้     
และร้อยละ 37.31 ไม่เคยมีความรู้มาก่อน 

1.3) หลังเข้าร่วมโครงการ (เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปี 2561) 
- การเข้ารับการอบรมความรู้  เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ระดับ ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด เมื่อสอบถาม            

ถึงหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรร้อยละ 98.51 มีความเห็นว่า เนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตรตรงกับความต้องการ ส่วนอีกร้อยละ 1.49 มีความเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ 
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อบรมในระดับที่ 1 โดยให้ข้อคิดเห็นว่า เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดควรมากกว่าความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรู้มาบ้างแล้ว ทั้งนี้ หลังผ่านการอบรม  
เกษตรกรจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ โดยในระดับที่ 1 จะได้รับไส้กรองและน้ ามันเครื่อง ระดับที่ 2 - 3 เป็นอุปกรณ์การซ่อม เช่น ประแจแหวนข้างปากตาย ประแจบล็อกตัวที 
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ด้ามขันบล็อกด้ามแข็ง เป็นต้น จากการสอบถาม เกษตรกรร้อยละ 65.67 ได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ส่วนอีกร้อยละ 34.33 ไม่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากอยู่อบรม    
ไม่ครบตามเวลา และกลับไปท าธุรกิจส่วนตัวก่อน  

- การน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 97.01 ได้น าความรู้ไปปรับใช้แล้ว        
เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ สายพาน เป็นต้น ที่เหลือร้อยละ 2.99 ยังไม่ได้น าความรู้ไปปรับใช้ เนื่องจากในช่วงที่ส ารวจข้อมูลยังไม่ถึงรอบของการบ ารุงรักษา
หรือยังไม่มีเครื่องฯ เสีย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งก่อนและหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง     
โดยมีการจ้างเพ่ือด าเนินการลดลงจากร้อยละ 28.00 เหลือร้อยละ 14.89 และซ่อมบ ารุงด้วยตนเองมากข้ึน จากร้อยละ 78.00 เป็นร้อยละ 97.87 หลังการอบรม 

- การขยายผลความรู้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ 73.13 ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเพ่ือนบ้าน คิดเป็น      
ร้อยละ 79.59 และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 71.43 หรือเฉลี่ยในสัดส่วนเท่ากัน 3 ราย ส่วนการถ่ายทอดต่อให้เด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ 10.20 

1.4) ความเห็นของเกษตรกร ร้อยละ 56.67 ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 26.67 ควรเพ่ิมระยะเวลา   
การจัดอบรมในแต่ละระดับให้มากขึ้น ร้อยละ 20.00 ต้องการให้เพ่ิมเนื้อหาการอบรมให้หลากหลายมากขึ้น (การซ่อมบ ารุงเครื่องมือหลาย  ๆ ชนิด) และจัดอบรม          
ในชุมชน เพ่ือสะดวกต่อการเดินทางไปอบรม และร้อยละ 10.00 ต้องการให้สนับสนุนเครื่องมือซ่อมให้กับชุมชน  เพราะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้เกษตรกร
ต้องการให้เพ่ิมจ านวนผู้เข้าอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เสียจริง เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และให้เจ้าหน้าที่มาติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

2) กิจกรรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์ 
จากการติดตามสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรในปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 

นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี รวม 8 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 พบประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 
2.1) วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีอยู่เดิม พบว่า สหกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุนร้ อยละ 62.50 มีวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 

อยู่ก่อนแล้ว อาทิ เครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องพ่นยา รถเก่ียวนวดข้าว ลานตาก เป็นต้น ส่วนร้อยละ 37.50 ยังไม่เคยมีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน 
2.2) ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

(1) การขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรของสหกรณ์ ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างประมาณ
ร้อยละ 70.00 และสหกรณ์จ่ายสมทบอีกร้อยละ 30.00 ของราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้เกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์  เช่น ธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์ หรือการรวบรวมผลผลิต เพ่ือเพ่ิมขนาดหรือก าลังผลิตให้สูงขึ้นจากที่มีอยู่เดิม หรือเพ่ิมเติมในส่วนที่จะเชื่อมโยงจากวัสดุอุปกรณ์เดิมที่มี ซึ่งวัสดุอุปก รณ์ฯ  
ที่ขอสนับสนุนร้อยละ 50.00 เป็นรถตักล้อยาง (ของสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง) ร้อยละ 25.00 เป็นเครื่องผสมอาหารสั ตว์ ร้อยละ 12.50 เท่ากัน เป็นรถแทรกเตอร์ โรงคลุม
พร้อมเครื่องชั่ง ลานคอนกรีต โรงเก็บวัตถุดิบ เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ด เครื่องผลิตปุ๋ย ผานไถกลบตอซัง เครื่องพ่นยา และบังเกอร์ 

(2) การใช้ประโยชน์ สหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ฯ แล้ว โดยร้อยละ 87.50 สหกรณ์ เป็นผู้ใช้
ประโยชน์เอง และร้อยละ 12.50 ใช้ประโยชน์โดยสมาชิกสหกรณ์ เช่น ผานไถกลบตอซัง รายละเอียด ดังนี้ 
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(2.1) สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 2.03 ล้านบาท สหกรณ์
สมทบอีก 0.87 ล้านบาท ส าหรับจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด เดิมสหกรณ์มีเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง ใช้แรงงานคนในการผลิต 10 คน คิดเป็นค่าจ้าง 
96,000 บาทต่อเดือน ผลิตอาหารสัตว์แบบผงได้ 1,872 ตันต่อปี ในปี 2561 ขอสนับสนุนเป็นเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ขนาด 3 ตันต่อชั่ วโมง ช่วยลดจ านวน
แรงงานจ้างลง 5 ราย เป็นเงิน 48,000 บาทต่อเดือน มีปริมาณการผลิต (เดือนเมษายน - ตุลาคม 61) ประมาณ 36,633 ถุง มูลค่า 12.32 ล้านบาท ส่งจ าหน่ายให้ 
กับฟาร์มและตลาด 36,282 ถุง มูลค่า 14.80 ล้านบาท ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 3 เดือน (แบบผงเก็บได้ 1 เดือน) 

(2.2) สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 2.03 ล้านบาท สหกรณ์จ่าย
สมทบ 0.87 ล้านบาท ส าหรับจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว และรถตักล้อยาง ขนาด 90 แรงม้า เพื่อช่วยในการขนย้ายอาหาร TMR ซึ่งเดิมสหกรณ์ไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์ ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการสั่งซื้ออาหารเม็ดระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับบริษัท ในปี 2561 ณ ช่วงส ารวจเพ่ิงเริ่มใช้งานเครื่องผสมอาหา ร TMR ได้ประมาณ  
1 เดือนกว่า (2 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน) ผลิตอาหารสัตว์ได้ 70.17 ตัน 

(2.3) สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 4.81 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 
2.07 ล้านบาท ส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ 5 รายการ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 9 คิว รถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า เครื่องชั่ง  ขนาด 80 ตัน  
พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัตถุดิบ ขนาด 1,120 ตารางเมตร และลานคอนกรีต ขนาด 1,300 ตารางเมตร 

- เครื่องผสมอาหารTMR เดิมสหกรณ์ใช้วิธีการจัดหาอาหารให้สมาชิกสหกรณ์ผ่านบริษัทเอกชน และขอใช้
เครื่องของชุมชนในการผลิตอาหารข้นเพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ มีปริมาณการผลิต 612 ตันต่อปี ใช้คนงานประมาณ 7 - 8 คนต่อรอบการผลิต ส่วนเครื่องผสม
อาหาร TMR ที่ขอรับการสนับสนุนในปี 2561 เริ่มใช้งานได้ 4 เดือน (เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 61) ผลิตอาหารสัตว์ได้ 142.80 ตัน จ าหน่ายราคา 4 บาทต่อ
กิโลกรัม ถูกกว่าเอกชน 0.50 บาท  

- รถแทรกเตอร์ สหกรณ์ใช้ในการปรับพ้ืนที่ของสหกรณ์ และใช้ในการผสมอาหาร (ฉุดก าลังเครื่องผสม
อาหารในการปั่นเหวี่ยง)  

- เครื ่อ งชั ่งพร ้อม โรงคล ุม  ให ้บ ร ิการชั ่งว ัตถ ุด ิบต ่าง  ๆ  ข ้าวโพด เลี ้ย งส ัตว ์ และม ันส าปะหล ัง  
(เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 61) โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 20 บาทต่อคัน เท่ากับผู้ประกอบการเอกชน 

- โรงเก็บวัตถุดิบ เดิมที่สหกรณ์ยังไม่มีโรงเก็บวัตถุดิบ จะใช้วิธีการซื้อมาผลิตไป ไม่ได้มีการสต๊อกวัตถุดิบไว้ 
ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นโรงแบบโล่ง (ฝนสาดเข้าได้) โดยสหกรณ์มีแผนจะท าผนังปิด เพ่ือป้องกันฝนสาด 

- ลานคอนกรีต จุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่ตากวัตถุดิบส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2561 ยังไม่มีการใช้งาน เนื่องจากมีฝนตก ทั้งนี้ สหกรณ์วางแผนการให้บริการใช้ลานคอนกรีต โดยคิดอัตราค่าบริการตันละ 100 - 120 บาท และ 
ท าเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
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(2.4) สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรไพรบึง จ ากัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุน 
เงินอุดหนุนแห่งละ 1.87 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.80 ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 210 แรงม้า แห่งละ 1 คัน  มีจุดประสงค์ เพ่ือใช้ตักข้าวเปลือก 
ในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว 1 คัน ขนาด 110 แรงม้า ตักข้าวเปลือกได้บุ้งก๋ีละ 500 กิโลกรัม ขณะที่รถตักล้อยางที่ขอใหม่ ตักข้าวเปลือกได้ 
2,000 กิโลกรัมต่อบุ้งก๋ี ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการตักข้าวเปลือกลงได้ โดยข้าวเปลือก 28 ตัน จากเดิม ใช้เวลา 30 นาที ลดลงเหลือ 10 นาที  ส่วนสหกรณ์การเกษตร
หนองหญ้าไซ จ ากัด เดิมใช้วิธีเช่ารถตักล้อยางจากเอกชนในการขนย้ายข้าวเปลือกจากลานตากใส่รถ เสียค่าบริการ 40 บาทต่อตัน หรือประมาณ  ปีละ 520,000  
บาทต่อปี ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนรถตักล้อยางช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง 

(2.5) สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ 0.053 ล้านบาท สหกรณ์
จ่ายสมทบ 0.024 ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อผานไถกลบตอซัง 1 ชุด และเครื่องพ่นยา ขนาด 300 ลิตร เริ่มใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561  
โดยให้บริการสมาชิกในการไถกลบตอซัง จ านวน 16 ราย รวม 52 ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าไถให้กับสมาชิกได้ 100 บาทต่อไร่ หรือ 5,200 บาท (เอก ชนคิดค่าบริการ    
200 บาทต่อไร่) ส่วนเครื่องพ่นยา ให้บริการพ่นยาในแปลงเกษตร จ านวน 14 ราย รวม 152 ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าพ่นยาได้ 10 บาทต่อไร่ หรือ 1,520 บาท ทั้งนี้     
การให้บริการยังท าได้เพียงบางส่วนในกลุ่มสมาชิก 20 - 30 ราย เท่านั้น 

(2.6) สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ
0.053 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.024 ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 1 เครื่อง ขนาดท่อ 12 นิ้ว เพ่ือช่วยในการสูบน้ าเข้าไร่นาของสมาชิก เดิมสหกรณ์ขอใช้  
จากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML (ขนาด 10 นิ้ว) เริ่มใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 มีสมาชิกมาใช้บริการประมาณ 15 ราย 
คิดอัตราค่าสูบน้ า 100 บาทต่อชั่วโมง ช่วยลดรายจ่ายในส่วนนี้ได้ 20 บาทต่อชั่วโมง และช่วยลดระยะเวลาในการสูบน้ าลง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมีท่อขนาด 8 นิ้ว 

2.12 ธนาคารสินค้าเกษตร 
ด าเนินการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรรวม 7 ประเภท ดังนี้ 
2.12.1 ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่  7,883 ตัว คิดเป็นร้อยละ 87.59         

ของเป้าหมาย 9,000 ตัว มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ 6,760 ตัว คิดเป็นร้อยละ 135.20 ของเป้าหมาย 5,000 ตัว และให้ค าแนะน า ดูแล 
เกษตรกรรายเดิม 55,200 คิดเป็นร้อยละ 50.18 ของเป้าหมาย 110,000 ราย  

2.12.2 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ และเข้าร่วม
โครงการ ให้กับธนาคารที่จัดตั้งปี 2559 – 2561 จ านวน 10 แห่ง ตามเป้าหมาย ชี้แจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์ และสมาชิกเป้าหมาย เกี่ยวกับการด าเนินงานธนาคาร 
ที่จะจัดตั้งในปี 2562 จ านวน 1 แห่ง ตามเป้าหมาย  
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2.12.3 ธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม)  
1) ธนาคารที่จัดตั้งเดิมในปี 2560 จ านวน 20 แห่ง ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2562 เรียบร้อยแล้วทั้ง 20 แห่ง 

ได้มีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ าชุมชน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของเป้าหมาย 20 ครั้ง 
2) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2561 จัดท าแผนด าเนินการปี 2562 เสร็จแล้ว 20 แห่ง และเตรียมแหล่งน้ า เพ่ิมอาหารธรรมชาติ 19 ครั้ง  

ร้อยละ 95.00 ของเป้าหมาย 20 ครั้ง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในชุมชน 90,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.50 ของเป้าหมาย 400,00 0 ตัว รวมทั้ง
ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับไปใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมายโครงการ จ านวน 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 155.00 ของเป้าหมาย 20 ครั้ง  

3) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2562 ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่แหล่งน้ าเป้าหมายแห่งใหม่ โดยประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพ่ือชี้แจง
รายละเอียด แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร และก าหนดบทบาทของคณะกรรมการในธนาคาร 20 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ให้ความรู้แก่ชุมชนในการเตรียมแหล่งน้ า  
ให้เหมาะสม และเพ่ิมอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า จ านวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 40 ครั้ง  มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,303 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 217.17 ของเป้าหมาย 600 ราย  

2.12.4 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
1) ธนาคารที ่จ ัดตั ้ง ปี 2560 – 2561 พัฒนาศักยภาพธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข ้าวชุมชนต่อเนื ่อง 30 แห่ง โดยจัดประชุม  

เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 มีเกษตรกรเข้าร่วม 800 ราย ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 128 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.33  ของเป้าหมาย 600 
ตัวอย่าง และจัดงานรณรงค์น าข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 10 แห่ง  

2) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2562 จัดตั้งธนาคาร 20 แห่ง โดยจัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 2,049 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.45 
ของเป้าหมาย 2,000 ราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของเป้าหมาย 100 ตัน มุ้งตาข่ายไนล่อน 60 ม้วน คิดเป็น ร้อยละ 15.00  
ของเป้าหมาย 400 ม้วน  และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 40,000 ใบ ครบตามเป้าหมาย  

2.12.5 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  
1) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2559 – 2560 ประเมินผลการด าเนินงานของธนาคาร 13 แห่ง ร้อยละ 41.94 ของเป้าหมาย 31 แห่ง 

และจัดท าแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 10 แห่ง ร้อยละ 32.26 ของเป้าหมาย 31 แห่ง 
2) ธนาคารที่จัดตั ้ง ปี 2561 ประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวสถาบันในเกษตรกรให้สมาชิกรับทราบ 35 แห่ง ร้อยละ 61.40 ของ

เป้าหมาย 57 แห่ง 
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3) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2562 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบัน
เกษตรกรในปี 2562 จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 160.00 ของเป้าหมาย 5 แห่ง ชี้แจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมาย 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 160.0 0 ของเป้าหมาย  
5 แห่ง ก าหนดรูปแบบธนาคารข้าวฯ ระเบียบและวิธีปฏิบัติแล้ว 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 5 แห่ง ส่วนธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ที่จัดตั้ ง
ใหม่ ปี 2562 ด าเนินการชี้แจงโครงการให้กับสหกรณ์เป้าหมาย 25 แห่ง ร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง และสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์จ านวน 22 
แห่ง ร้อยละ 110.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง ซึ่งมีสถาบันเกษตรกรขอรับสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 22 แห่ง จากที่จัดตั้งได้  25 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ส่งมอบอุปกรณ์ 

2.12.6 ธนาคารหม่อนไหม  
1) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2560 – 2561 จ านวน 16 แห่ง ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการด าเนินงาน  

มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม 382 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.67 ของเป้าหมาย 600 ราย  
2) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี 2562 จัดเวทีประชาคมเพ่ือสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการ 2 แห่ง มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม 43 ราย  

ร้อยละ 57.33 ของเป้าหมาย 75 ราย  
2.12.7 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งธนาคาร 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.52 ของเป้าหมาย 77 แห่ง ผลิตปุ๋ยหมัก 1,544 ตัน คิดเป็นร้อยละ 

55.14 ของเป้าหมาย 2,800 ตัน และน้ าหมักชีวภาพ 348,700 ลิตร ร้อยละ 48.49 ของเป้าหมาย 719,100 ลิตร 
2.12.8 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 34.19 ล้านบาท ร้อยละ 54.35 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 62.91 ล้านบาท 

2.13 การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่ดินแปลงรวม) 
2.13.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว 6,145 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.39 ของเป้าหมาย 7,196 ไร่ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างแหล่งน้ า เสร็จแล้ว 4 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ปรับปรุงแหล่งน้ า เสร็จแล้ว 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 แห่ง 
ก่อสร้างทางและสะพาน เสร็จแล้ว 1 แห่ง และก่อสร้างอ่ืน ๆ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง อาคารเรียนรู้ อาคารรวบรวมผลผลิต และอาคารห้องน้ าสาธารณะ 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย 8 แห่ง รวมทั้งพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพ้ืนฐานแก่เกษตรกร 440 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.33  
ของเป้าหมาย 1,148 ราย 

2.13.2 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 16.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.19 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 32.85 ล้านบาท 
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2.14 การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU) 
2.14.1 ก าหนดมาตรการและการควบคุมการท าการประมงให้เป็นไปตาม พรก.การประมง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวม 20 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 40.00 ของเป้าหมายรวม 50 ครั้ง ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก.การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 21,505 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 55.49  ของเป้าหมายรวม 38,758 ฉบับ และตรวจสอบการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าจากเรือประมงต่างประเทศ รวม 33,311 ครั้ง คิดเ ป็นร้อยละ 60.05 
ของเป้าหมายรวม 55,468 ครั้ง  

2.14.2 ติดตามและเฝ้าระวังการท าประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ าไทย 124,523 ครั้ง ร้อยละ 49.81 ของเป้าหมายรวม 250,000 ครั้ง
การติดตามและเฝ้าระวังการท าประมงในทะเล และในน่านน้ าภายใน 1,079 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.25 ของเป้าหมายรวม 1,989 ครั้ง การท าประมง ของเรือประมง
และเรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทยนอกน่านน้ า รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง 687 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.04 ของเป้าหมายรวม 1,560 ครั้ง 

2.14.3 ตรวจสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก 39 โรง คิดเป็นร้อยละ 59.09 ของเป้าหมายรวม 66 โรง สะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ 
329 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.60 ของเป้าหมายรวม 875 แห่ง เรือห้องเย็น เรือขนถ่าย 42 ล า คิดเป็นร้อยละ 51.85 ของเป้าหมายรวม 81 ล า และตรวจสอบระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) 170 โรง คิดเป็นร้อยละ 96.59 ของเป้าหมายรวม 176 โรง นอกจากนี้มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน 39 
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60.94 ของเป้าหมายรวม 64 ชุมชน 

2.14.4 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 238.31 ล้านบาท ร้อยละ 46.44 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 513.14 ล้านบาท 

2.15 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
2.15.1 ผลการด าเนินงาน 

1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ าเภอด้วยกลไกประชารัฐ จ านวน 521 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.30  
ของเป้าหมาย 823 แห่ง พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า ครบ 82 แห่ง และพัฒนาการด าเนินธุรกิจศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ ครบ 122 แห่ง  

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง 16,015 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.30 ของเป้าหมาย 16,460 ราย และ
แผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 791 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.11 ของเป้าหมาย 823 แห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบ 
ประชารัฐ 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.51 ของเป้าหมาย 82 แห่ง จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.51 ของเป้าหมาย 2,050 ราย  

3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 7.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.87 ของเป้าหมาย 12.27 ล้านบาท 
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2.15.2 ผลการติดตาม  
จากการติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 12 – 16 

พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้ (รายงาน ธ.ค. 61) 
1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ าเภอด้วยกลไกประชารัฐ จ านวน 29 แห่ง ตามเป้าหมายของจังหวัด จัดอบรม

ให้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชั้นน าของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 1,370 ราย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน การให้บริการ    
และการด าเนินธุรกิจ  

2) ปี 2561 สหกรณ์ภาคการเกษตร ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การให้บริการจ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 2) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก 3) การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์    
และ 4) การเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือ 

3) 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพ่ิม  ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย     
และเพิ่มช่องทางการตลาด ด าเนินการในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมท่าม่วง จ ากัด จังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์ การเกษตร           
เมืองนครนายก จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านนา จ ากัด จังหวัดนครนายก สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จ ากัด 
จังหวัดสระแก้ว 

4) การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์เดิมที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้           
มีการขยายร้านและมีสินค้าเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้บริการจ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลภายนอก มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์อ่ืน ๆ บางสหกรณ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์            
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า เพ่ิมสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการกระจายสินค้าให้กับจุดจ าหน่าย
ของสมาชิกในชุมชน  

ส าหรับความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม 10 พบว่า อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถวางแผนธุรกิจได้          
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (8.60 คะแนน) การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐานเกิดความน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (10 คะแนน) การแปรรูป
สินค้าท าให้มีมูลค่าเพ่ิม มีระดับความ พึงพอใจมากที่สุด (8.50 คะแนน) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดจุดดึงดูดความสนใจ มีระดับความพึงพ อใจมาก (7 คะแนน)         
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจมาก (8 คะแนน) และการส่งเสริมช่องทางการตลาด มีระดับความพึงพอใจมาก   
(7.25 คะแนน) 
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5) ข้อค้นพบ  
5.1) สหกรณ์บางแห่งมีปัญหาหนี้สินคงค้าง การวิเคราะห์ SWOT ท าให้สหกรณ์ทราบปัญหาขององค์กร แล้วน ามาจัดท าแผนพัฒนาฯ  

ท าการขับเคลื่อนด าเนินการของสหกรณ์ในปีต่อไป 
5.2) ศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ มีคู่แข่งในพ้ืนที่ ดังนั้น สหกรณ์ได้จัดสินค้าให้มีความหลากหลาย ราคาถูก มีโปรโมชั่น        

และให้เครดิตแก่สมาชิก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปซื้อสินค้าของสหกรณ์ 
5.3) สหกรณ์บางแห่งขาดเงินทุนหมุนเวียนท าให้ขาดสภาพคล่อง รวมทั้งขาดยานพาหนะในการส่งสินค้าให้กับสมาชิกตัวแทน เพ่ือ

จ าหน่ายชุมชน  
6) ข้อเสนอแนะ  

6.1) เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินคงค้าง โดยให้สหกรณ์ฯ ตั้งคณะท างานติดตามหนี้ เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน 
6.2) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ตามผลการวิเคราะห์ฯ เพ่ือสะท้อนปัญหา พร้อมส่งเสริม

ความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการตลาด และมีการบูรณาการของหน่วยงาน ภายในจังหวัด 
6.3) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เห็นความส าคัญของสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานราชการ ให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้า 

จากสหกรณ์  
6.4) อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  

2.16 การช่วยเหลือด้านหนี สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
2.16.1 กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์

เพ่ือผลิตมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 โดยด าเนินการแล้ว 30 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 48 แห่ง โดยมีสมาชิกสหกรณ์ได้รับ 
ความช่วยเหลือ จ านวน 2,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.79 ของเป้าหมาย 8,980 ราย ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย 
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พบว่า สมาชิกสหกรณ์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ กล่าวคือ 1 สัญญา ต่อ 1 ครัวเรือน อีกทั้งไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
(ผู้ปลูกมันส าปะหลัง) ปี 2559 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จึงต้องส่งคืนงบประมาณ 3.16 ล้านบาท และจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยลดลง 
750 ราย 

2.16.2 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.42 ล้านบาท ร้อยละ 8.62 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 39.69 ล้านบาท  

 
 

 

 



หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมพฒันาทีดิ่น กรมหมอ่นไหม กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์
ส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ และส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

วตัถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2559 - 2562
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 1,538,750,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 ม.ีค. 62)

ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)
1. แปลงใหญ่ ป ี2559 (3 แปลง)

ซ้ือขายใหส้อดคล้อง
พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 3  -  -  -  - กรมหมอ่นไหม อยูร่ะหวา่งจดัท าแผน

พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 594 - 474 79.80
พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 3  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

    1.3 การพฒันาประสิทธภิาพการผลิตหมอ่นไหม (มม.) เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 3  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
    1.4 จดัประชมุเชือ่มโยงการตลาด (กสส.) พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 594 - 474 79.80
2. แปลงใหญ่ ป ี2560 (1,657 แปลง)   
    2.1 การวเิคราะหจ์ดัท าแผนและปรับปรุงขอ้มลู

ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 737 25 705 95.66
พ.ย. 61 แปลง 16 - 16 100.00
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ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

1. เพือ่สนบัสนนุใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุ่มและบริหารจดัการร่วมกนัได้ในด้านการผลิตและการตลาด 
2. เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดต้นทนุการผลิต มผีลผลิตต่อหนว่ยเพิม่ขึน้ ผลผลิตมคุีณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบรูณาการของหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จ านวน 4,666 แปลง  (กสก. 1,853 แปลง, กข. 2,370 แปลง, ปม. 100 แปลง, ปศ. 200 แปลง, มม. 30 แปลง, สปก. 113 แปลง)

    1.1 ทบทวนและวางแผนการด าเนนิงานการจดัท าแผนการตลาด/

          1) กรมหมอ่นไหม
          2) กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.2 การพฒันาเกษตรกรสู่การเปน็ Smart Farmer (มม.)

          1) กรมส่งเสริมการเกษตร
          2) กรมประมง



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 60 - 60 100.00

พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 6  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ
    2.2 การบริหารจดัการชมุชน เพือ่สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน ต.ค. 61 - ส.ค. 62 แปลง 801  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 737 45 696 94.44
          2) การบริหารจดัการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/เพิม่ผลผลิต (กป.) ธ.ค. 61 แปลง 16 - 16 100.00

ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 50 - 7 14.00
(ส.ป.ก.)

ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 50 - 4 8.00
เครือขา่ยการค้าภายนอกประเทศ (ส.ป.ก.)

เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 737 83 125 16.96
เม.ย. - ม.ิย. 62 แปลง 1  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 200  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

(มม.)

          1) การพฒันาด้านการผลิต (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 801 - 638 79.65
          2) การพฒันาประสิทธภิาพการผลิตหมอ่น/ไหม (มม.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 6  -  -  - 
          3) การพฒันาด้านการตลาด (กข.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 801  -  -  - 

ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 แปลง 16  -  -  -     - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ธ.ค. 61 - พ.ค. 62 แปลง 16  -  -  - 
พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 60 - 7 11.67
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ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)
    2.3 การถา่ยทอดความรู้ใหเ้กษตรกร

         1) ด้านประมง  (กป.)
         2) ด้านปศุสัตว ์(ปศ.)

               5.2) กรมหมอ่นไหม
    2.4 จดังานวนัถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตหมอ่นไหมแปลงใหญ่

    2.5 การพฒันาด้านต่าง ๆ

          4) การพฒันามาตรฐานสินค้า (กป.)
    2.6 การสนบัสนนุปจัจยัการผลิต

          1) การบริหารจดัการกลุ่มและการเชือ่มโยงการตลาด (กสก.)

          3) การบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดหว่งโซ่อปุทาน

          4) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชือ่มโยง

          5) เพิม่มลูค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนคิการผลิต

               5.1) กรมส่งเสริมการเกษตร

          3) กรมปศุสัตว์

          4) กรมการขา้ว



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

    2.7 ทบทวนการจดัท าแผนการตลาด/ซ้ือขายใหส้อดคล้องกบั พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 1,721 - 591 34.34

พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 1,721 - 591 34.34
ม.ิย. 61 แปลง 16  -  -  - 

3. แปลงใหญ่ ป ี2561 (1,528 แปลง)    

    3.1 การวเิคราะหจ์ดัท าแผนและปรับปรุงขอ้มลู
ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 607 21 582 95.88

พ.ย. 61 แปลง 50 - 50 100.00
ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 100 - 100 100.00
พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 16  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ

ต.ค. 61 - ส.ค. 62 แปลง 730  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.) 

พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 607 37 574 94.56
          2) การบริหารจดัการกลุ่ม /ลดต้นทนุ/เพิม่ผลผลิต (กป.) ธ.ค. 61 แปลง 50 - 50 100.00
          3) การบริหารจดัการผลิตและการตลาด (ปศ.) พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 100 - 22 22.00

ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 27 - 5 18.52
(ส.ป.ก.)

ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 27 - 5 18.52
(ส.ป.ก.)

ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 27 - 7 25.93
การผลิต การจดัการ และการเชือ่มโยงตลาดชมุชน (ส.ป.ก.) 

ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 27 - 3 11.11
(ส.ป.ก.)
          8) ด้านการรวมกลุ่มโดยวธิกีารสหกรณ์ (กสส.) พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 1,692  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ

เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 607 48 83 13.67
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          6) ด้านการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิม่ประสิทธภิาพ

          7) ด้านการเพิม่คุณภาพสินค้าเกษตร และการเชือ่มโยงตลาด

          9) เพิม่มลูค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนคิการผลิต (กสก.)

          2) กรมประมง
          3) กรมปศุสัตว์
          4) กรมหมอ่นไหม

แผนการผลิต (กสส.)
    2.8 จดัประชมุเชือ่มโยงการตลาด (กสส.)
    2.9 การเชือ่มโยงตลาด (กป.)

    3.2 การบริหารจดัการชมุชน เพือ่สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน

    3.3 การถา่ยทอดความรู้ใหเ้กษตรกร
          1) การบริหารจดัการกลุ่มและการเชือ่มโยงการตลาด (กสก.)

          4) ด้านนวตักรรม การเพิม่ผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

          5) ด้านนวตักรรมการลดต้นทนุสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

          1) กรมส่งเสริมการเกษตร



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

          1) การพฒันาด้านการผลิต (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 730 - 674 92.33
พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 13  -  -  - 

เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 2  -  -  - 
          4) การพฒันาด้านการตลาด (กข.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 730  -  -  - 
          5) การพฒันามาตรฐานสินค้า (กป.) ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 แปลง 50  -  -  -      

พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 2  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ
ผลผลิต" (มม.)

ม.ค. 62 - พ.ค. 62 แปลง 50  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 100 - 12 12.00

    3.7 ส่งเสริมการจดัท าแผนการตลาด/ซ้ือขายใหส้อดคล้องกบั พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 1,692  -  -  - 
   - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ

    3.8 จดัประชมุเชือ่มโยงการตลาด (กสส.) พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 1,692  -  -  - 
ม.ิย. 62 แปลง 50  -  -  - 

    3.10 พฒันาเกษตรกรสู่การเปน็ Smart Farmer (มม.) เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 55  -  -  - 
4. แปลงใหญ่ ป ี2562 (1,478 แปลง)       
    4.1 การวเิคราะหจ์ดัท าแผนและปรับปรุงขอ้มลู หรือฐานขอ้มลู

ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 509 17 476 93.52
ธ.ค. 61 แปลง 34 - 34 100.00

ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 40 - 24 60.00
พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 5  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ

    4.2 การบริหารจดัการชมุชน เพือ่สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน ต.ค. 61 - ส.ค. 62 แปลง 839  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

1-4

          3) กรมปศุสัตว์
          4) กรมหมอ่นไหม

ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)

แผนการผลิต (กสส.)

    3.9 การเชือ่มโยงตลาด (กป.)

          1) กรมส่งเสริมการเกษตร
          2) กรมประมง

          3) การพฒันาประสิทธภิาพการผลิตหมอ่นไหม (มม.)

    3.5 สัมมนาเชงิปฏบิติัการ "การปลูกหมอ่นเล้ียงไหมและจ าหนา่ย

    3.6 การสนบัสนนุปจัจยัการผลิต
          1) สนบัสนนุปจัจยั (กป.)
          2) การสนบัสนนุปจัจยัการผลิต (ปศ.)

    3.4 การพฒันาด้านต่าง ๆ

          2) การพฒันาประสิทธภิาพการผลิตหมอ่นไหม (มม.)

   - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

   - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 แปลง 38 - 9 23.68
แปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)

พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 แปลง 38 - 2 5.26
รายแปลง (ส.ป.ก.)

ต.ค. 61 คร้ัง 1 - 1 100.00
    4.5 บริหารจดัการกลุ่มเปา้หมายใหร้องรับนโยบาย กษ. (ตส.) ต.ค. 61 จงัหวดั 77 - 77 100.00

ต.ค. 61 คร้ัง 1 - 1 100.00
เม.ย. - ต.ค. 62 จงัหวดั 77  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ท าบญัชต้ีนทนุอาชพีใหบ้รรลุเปา้หมาย (ตส.)
    4.8 คัดสรรกลุ่มเปา้หมายตามพืน้ที/่วางแผนปฏบิติังาน (ตส.) ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 60,000 - 60,000 100.00

ต.ค. 61 ราย 60,000 - 2,410 4.02
รายคน (ตส.)
    4.10 ซักซ้อม/อบรมครูบญัช ี(ครู 1 คน: เกษตรกร 30 คน) (ตส.) ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 2,000 - 641 32.05

ต.ค. 61 - ม.ิย. 62 ราย 42,000  -  -  - 
เปา้หมาย) (ตส.)    - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ม.ิย. - ก.ย. 62 ราย 42,000  -  -  - 
(ตส.)

ม.ิย. - ก.ย. 62 ราย 2,700  -  -  - 
ตัวชีว้ดัคุณภาพ 40% (ตส.)

พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 509 30 469 92.14
ธ.ค. 61 แปลง 34 - 34 100.00

พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 40 - 8 20.00
การเล้ียงสัตว ์(ปศ.)
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             2) การบริหารจดัการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/เพิม่ผลผลิต (กป.)
             3) กรอบแนวคิดและถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม

    4.11 ก ากบัแนะน าการจดัท าบญัช ีโดยครูบญัช ี(70% ของ

    4.12 ติดตามการจดัท าบญัช ีโดยครูบญัช ี(70% ของเปา้หมาย)

    4.13 ติดตามประเมนิผล 10% ของจ านวนเกษตรกรทีผ่่าน

    4.14 การถา่ยทอดความรู้ใหเ้กษตรกร
             1) การเพิม่ประสิทธภิาพ การบริหารจดัการกลุ่ม (กสก.)

           2) จดัท าแผนการผลิตรายบคุคล และแผนปฏบิติังาน

    4.4 จดัท าแนวทางการปฏบิติังาน (ตส.)

    4.6 ส ารวจความต้องการและจดัพมิพส์มดุบญัชต้ีนทนุอาชพี (ตส.)
    4.7 รวบรวม/วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ปรับปรุงแนวทางการพฒันา

    4.9 ประเมนิความพร้อมของเกษตรกรเพือ่ก าหนดเปา้หมาย

    4.3 จดัเวทชีมุชน 
           1) จดัท าแผนรายแปลงและก าหนดเปา้หมายการพฒันา



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 40 - 8 20.00
มาตรฐานการผลิต (ปศ.)

พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 40 - 7 17.50
ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 38 - 2 5.26

การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต และการบริหารจดัการร่วมกนั (ส.ป.ก.)
             7) ด้านการตลาด การพฒันาคุณภาพสินค้า และการรวม ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 38 - 1 2.63
กลุ่มเกษตรกร (ส.ป.ก.)

ต.ค. 61 - ม.ีค. 62 ราย 60,000 - 2,410 4.02  - เปา้หมายจากหนว่ยบรูณาการยงัไมค่รบ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 839 - 685 81.64
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 839  -  -  - 

             3) การพฒันามาตรฐานสินค้า (กป.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 34  -  -  - 
พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 5  -  -  -     - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 5  -  -  - 
เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 5  -  -  - 

ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ราย 300 - 260 86.67

ใส่ใจมาตรฐาน" (มกอช.)
                 7.2) โครงการพฒันาทีป่รึกษาเกษตรกร (มกอช.) ก.พ. - เม.ย. 62 ราย 200 - 142 71.00

ก.พ. - ส.ค. 62 กลุ่ม 4  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
โดยใชร้ะบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)
                 7.4) โครงการ Q อาสา (มกอช.) ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 730 - 144 19.73

พ.ย. 61 ราย 60 - 40 66.67
ตามมาตรฐาน GAP (มกอช.)
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                 7.3) โครงการพฒันาระบบการผลิตตามมาตรฐาน

                 7.5) โครงการสร้างความเชือ่มัน่สินค้าเกษตรกร

             4) การพฒันาประสิทธภิาพการผลิตหมอ่นไหม (มม.)
             5) การพฒันาประสิทธภิาพการผลิตหมอ่นไหม (มม.)
             6) พฒันาเกษตรกรสู่การเปน็ Smart Farmer (มม.)
             7) การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน

                 7.1) โครงการเกษตรเพือ่ชวีติ "เกษตรกรรุ่นใหม ่

             8) การจดัท าบญัชต้ีนทนุอาชพี (ตส.)
    4.15 การพฒันาด้านต่าง ๆ
             1) การพฒันาด้านการผลิต (กข.)
             2) การพฒันาด้านการตลาด (กข.)

             4) การพฒันาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตวใ์หไ้ด้คุณภาพและ

             5) การบริหารจดัการผลผลิตและการตลาด (ปศ.)
             6) ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทนุการผลิต 



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ราย 150 - 51 34.00
เกษตรกรในพืน้ทีแ่ปลงใหญ่ของส านกังานปฏรูิปทีดิ่นเพือ่การ
เกษตรกรรม (มกอช.)

เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 509  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
ก.พ. - พ.ค. 62 แปลง 34  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

พ.ย. 61 - ม.ีค. 62 แปลง 40 - 1 2.50

ม.ิย. 62 แปลง 34  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 ราย 120  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

บนระบบคลาวด์ ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
(QR Trace On Cloud) และเวป็ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน ์
DGT Farm ส าหรับสนบัสนนุงานแปลงใหญ่ (มกอช.)

ม.ค. - เม.ย. 62 จงัหวดั 2  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
สู่แหล่งจ าหนา่ยสินค้าเกษตรปลอดภยั (Q Restaurant) (มกอช.)

ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 4 - 4 100.00

และรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ืองการปฏบิติั
ทางการเกษตรทีดี่ส าหรับขา้วโพดเมล็ดแหง้ ป ี2562 (มกอช.)

ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 50 - 39 78.00
โซนภาคตะวนัออกเขา้สู่มาตรฐานการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ 
(GAP พชือาหาร) ป ี2562 (มกอช.)

ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 ฟาร์ม 2  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
เร่ือง การปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ส าหรับฟาร์มจิง้หรีด (มกอช.)
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             3) โครงการเชือ่มโยงการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

    4.18 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP

             1) โครงการพฒันาความพร้อมเขา้สู่ระบบการผลิต

             2) โครงการพฒันาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทเุรียน 

             3) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

             2) ปจัจยัการผลิตด้านประมง (กป.)
             3) ปจัจยัการผลิตด้านปศุสัตว ์(ปศ.)
    4.17 การเชือ่มโยงตลาด 
             1) การเชือ่มโยงตลาดสินค้าประมง (กป.)
             2) โครงการอบรมการใชง้านระบบตรวจสอบสินค้า 

                 7.6) โครงการพฒันาศักยภาพผู้ตรวจประเมนิและ

    4.16 การสนบัสนนุปจัจยัการผลิต
             1) ปจัจยั/วสัดุอปุกรณ์การเรียนรู้ (กสก.)



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

โรงรวบรวม) (มกอช.)
พ.ย. 61 - ส.ค. 62 โรงสี 1  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ศรีสะเกษ ป ี2562 (มกอช.)
พ.ย. 61 - ก.ย. 62 โรง 4  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ผลไมข้นาดเล็ก ใหเ้ปน็ไปตามหลักการปฏบิติัทีดี่ ในการผลิต (GMP)
(มกอช.)

มาตรฐาน (มกอช.)
เม.ย. - ส.ค. 62 คร้ัง 3  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

การด าเนนิงานโครงการแปลงใหญ่ (มกอช.)
ก.พ. 62 คร้ัง 1  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ

ในงานวนัเกษตรแหง่ชาติกบัมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (มกอช.)

ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
พ.ย. 61 ราย 50  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ

เพือ่ขบัเคล่ือนงานนโยบาย (มกอช.)
ม.ิย. 62 ราย 50  -  -  - 

เพือ่ขบัเคล่ือนงานนโยบาย
ม.ีค. - ส.ค. 62 โครงการ 2  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

เพือ่ขบัเคล่ือนงานนโยบาย
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ราชการ 23 คัน) (มกอช.)
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    4.22 งบส่วนกลางและผู้บริหาร (ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิงรถยนต์

    4.23 การบริหารจดัการ

             2) จดังานมหกรรมอาหารปลอดภยัและเกษตรแปลงใหญ่  

    4.21 การเพิม่ประสิทธภิาพการขบัเคล่ือนการด าเนนิการโครงการ

             1) โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการจดัท าแผนบรูณาการ

             2) โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการถอดบทเรียนความส าเร็จ

             3) การติดตามการด าเนนิงานโครงการในพืน้ทีเ่กษตรกร

    4.19 การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจ/ุ

             1) โครงการพฒันาต้นแบบการผลิตขา้วสาร Q จงัหวดั

             2) โครงการพฒันาโรงคัดบรรจ ุและโรงรวบรวมผักและ

    4.20 การประชาสัมพนัธส์ร้างความตระหนกัรู้เร่ืองคุณภาพ

             1) โครงการจดันทิรรศการและจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

             1) พฒันาเกษตรกรเปน็ผู้จดัการแปลง (กสก.) ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 ราย 1,000  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ
             2) สัมมนาเจา้หนา้ทีผู้่รับผิดชอบโครงการ (กสก.) พ.ย. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 2 - 1 50.00

พ.ย. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 16  -  -  - 
             4) การติดตามและประเมนิผลโครงการ (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  -  -  -  -  - 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62  -  -  -  -  - 
             6) การประกวดแปลง (กสก.) ม.ิย. - ก.ย. 62  -  -  -  -  -    - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - - - - -

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1  -  -  - 
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - 1 100.00

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - 1 100.00
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 63,250  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งเตรียมเสนอจดัสรร
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1  -  -  - งบประมาณลงจงัหวดั
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 252 - 171 67.86
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1  - 1 100.00
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1  -  -  - 
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 5  -  -  - 

แหง่ชาติ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 2  -  -  - 

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)
ล้านบาท 1,538.75 36.92 191.73 12.46

    5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ล้านบาท 485.48 34.87 144.65 29.80
    5.2 กรมการขา้ว ล้านบาท 687.99  -  -  -  - ไมไ่ด้รับรายงานจากกรมทีรั่บผิดชอบ
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                 7.10) ส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
                 7.11) ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

             8) การศึกษาและติดตามประเมนิผลระบบส่งเสริม

5. งบประมาณทีเ่บกิจา่ย

                 7.5) กรมพฒันาทีดิ่น
                 7.6) กรมหมอ่นไหม
                 7.7) กรมวชิาการเกษตร
                 7.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
                 7.9) กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

             7) การบริหารจดัการของหนว่ยงาน

                 7.1) กรมส่งเสริมการเกษตร

                 7.2) กรมการขา้ว
                 7.3) กรมประมง

                 7.4) กรมปศุสัตว์

             3) การประชมุเครือขา่ยคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.)

             5) พฒันาด้านระบบฐานขอ้มลูกลางสมาชกิแปลงใหญ่ (กสก.) 

   - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ



ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - รอ้ยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิโ์ครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

    5.3 กรมประมง ล้านบาท 70.64 - 18.18 25.74
    5.4 กรมปศุสัตว์ ล้านบาท 13.28 - 1.82 13.70
    5.5 กรมพฒันาทีดิ่น ล้านบาท 90.74  -  -  - 
    5.6 กรมหมอ่นไหม ล้านบาท 9.30  -  -  - 
    5.7 กรมวชิาการเกษตร ล้านบาท 21.46 - 2.83 13.19  - ร่วมบรูณาการในแปลงใหญ่ของ กษ.
    5.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล้านบาท 32.49 - 10.74 33.06
    5.9 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ล้านบาท 32.50 - 7.65 23.54
    5.10 ส านกังานปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ล้านบาท 68.54  -  -  -  - ยงัไมไ่ด้รายงานงบประมาณ
    5.11 ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ ล้านบาท 22.33 - 3.81 17.06
    5.12 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร ล้านบาท 4.00 2.05 2.05 51.25
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 - อยูร่ะหวา่งเตรียมเสนอจดัสรร
งบประมาณลงจงัหวดั



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมพฒันาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร และส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 448.49 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 28 ก.พ. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

28 ก.พ. 62)
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก . และศูนยเ์ครือขา่ย
    1.1 การพฒันา ศพก. (กสก.)        พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ศูนย์ 882 52 752 85.26
          1) พฒันาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.) พ.ย. 61 - ก.ค. 61 แหง่ 882 180 368 41.72
          2) พฒันาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก . (ปม.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62 แหง่ 882 - 500 56.69
          3) พฒันาฐานเรียนรู้ขอ้มูลความรู้ด้านการพฒันาที่ดิน (พด.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 ศูนย์ 882 216 367 41.61
          4) ด้านปศุสัตว ์(ปศ.) ต.ค. - พ.ย. 61 ศูนย์ 882 201 534 60.54
          5) การจดัท าขอ้มูลต้นทุนอาชีพและพฒันาฐานเรียนรู้ ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ศูนย์ 882 47 856 97.05
ด้านบญัชีประจ าศูนย ์(กตส.)
          6) ด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 3 3 3 100.00

1-11

ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

1. เปน็ศูนยก์ลางในการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิต การบริหารจดัการ และการตลาดแกเ่กษตรกร รวมทั้งการใหบ้ริการทางการเกษตร และเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารในพืน้ที่ 

2. เพือ่เปน็กลไกในการบรูณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแกไ้ขปญัหาและพฒันาการเกษตรในพืน้ที่
1. ศูนยห์ลัก ได้แก ่ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย ์รวม 882 ศูนย์
2. ศูนยเ์ครือขา่ย ได้แก ่ศูนยเ์รียนรู้ด้านบญัชี ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน (ศจช.) ฯลฯ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

28 ก.พ. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

          7) จดัท าโมเดลการเรียนรู้ด้านขา้ว เพือ่เปน็ฐานเรียนรู้ ม.ค. - มี.ค. 62 ศูนย์ 48 - - -

ในพืน้ที่ ศพก. ด้านขา้ว (กข.) 1/

          8) การพฒันาฐานเรียนรู้ สนับสนุนส่ือวารสาร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฉบบั/ศูนย์ 9/882 1/882 2/882 22.22  - จดัท าวารสารใบธง ฉบบัที่ 2 
วสัดุอปุกรณ์  (กข.) ประจ าเดือน ก.พ. 62 จดัส่งเรียบร้อย
              8.1) ด้านขา้ว ฉบบั/ศูนย์ 9/442 1/442 2/442 22.22 แล้ว
              8.2) ไร่นาสวนผสม ฉบบั/ศูนย์  9/85  1/85  2/85 22.22
              8.3) ด้านอืน่ ๆ ฉบบั/ศูนย์ 9/355 1/355 2/355 22.22  - อยูร่ะหวา่งจดัพมิพว์ารสาร ฉบบัที่ 3

 ประจ าเดือน ก.พ. 62

          9) พฒันาเกษตรกรต้นแบบ (ศพก. ด้านขา้ว) 6 ภมูิภาค 2/ มี.ค. - เม.ย. 62 ศูนย์ 200 - - -
          10) ด้านสหกรณ์ 
                 10.1) จดัอบรมการส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้บั พ.ย. 61 - มี.ค. 62 ศูนย์ 353 54 85 24.08

เกษตรกรใน ศพก. ที่มีความพร้อมในป ี2562 (กสส.) 3/

                 10.2) จดัประชุมสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่ง พ.ย. 61 - มี.ค. 62 จงัหวดั 77 21 29 37.66

กลุ่มภายใต้ ศพก. และสหกรณ์ในพืน้ที่ (กสส.) 3/

                 10.3) สนับสนุนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และผลักดันให้ เม.ย. - มิ.ย. 62 จงัหวดั 77 - - -

เครือขา่ยมีกจิกรรมเชื่อมโยงร่วมกนัอยา่งน้อย 1 กจิกรรม (กสส.) 3/

หมายเหต ุ:  1/  คัดเลือก ศพก. ด้านขา้ว 36 ศูนย ์ในพืน้ที่ 36 จงัหวดั รอการคัดเลือก ศพก . ด้านขา้วจากหน่วยงานภมูิภาค 12 ศูนย์

                2/ ศพก. อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา ศพก . เขายอ้ย จ.เพชรบรีุ ศพก.ธวชับรีุ จ.ร้อยเอด็ ศพก.อ.กระแสสินธุ ์จ.สงขลา ศพก.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศพก.อ.พชิัย จ.อตุรดิตถ ์ก าหนดหน่วยจดั 6 แหง่
                   โดยคัดเลือก ศพก .ระดับเขต รอการอนุมัติแผนอบรมสัมนาศึกษาดูงานนอกระบบ

                3/ ขอปรับระยะเวลาด าเนินการ เพือ่ใหส้อดคล้องกบัแผนการใช้จา่ย
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

28 ก.พ. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

          11) กรมวชิาการเกษตร
                 11.1) จดัท าแปลงศูนยเ์รียนรู้/แปลงต้นแบบ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 1,194 21 405 33.92
                 11.2) สนับสนุนหรือผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศพก. 104 - - -  - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ
                 11.3) หนังสือ (เอกสารวชิาการ) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เล่ม 11,576 - 1,240 10.71
                 11.4) โปสเตอร์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แผ่น 1,070 - 219 20.47
                 11.5) ปจัจยัการผลิตเพือ่สนับสนุนกจิกรรม
แปลงเรียนรู้ ศพก.
                           (1) ผลิตพอ่แม่พนัธุศั์ตรูธรรมชาติ และผลิต ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศพก. 104 - - -  - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ
ชีวภณัฑ์
                           (2) ปจัจยัการผลิต - - - - -
    1.2 การพฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (กสก.) พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ศูนย์ 2,646 - 1,429 54.01
2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพ่ือขบัเคลื่อนการด าเนินงาน (กสก.)
    2.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือขา่ย ศพก . ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 3 - 2 66.67
ทุกระดับ
    2.2 อบรมเชิงปฏบิติัการวทิยากรหลักการจดัท าแผนพฒันา ม.ค. 62 ราย 80 - 80 100.00
การเกษตรระดับต าบล 
    2.3 ฝึกอบรมการจดัท าแผนพฒันาการเกษตรฯใหก้บัเจา้หน้าที่ ม.ค. - มี.ค. 62 ราย 1,764 - - -
ส่งเสริมการเกษตร
    2.4 ประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่ก าหนดกรอบการถอดบทเรียน ม.ค. - ก.พ. 62 ราย 40 - 40 100.00
และสรุปบทเรียน
    2.5 ถอดบทเรียน ศพก. 9 จดุ ก.พ. - ส.ค. 62 ศูนย์ 9 - - -
    2.6 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจงัหวดัเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก . พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ราย 7,000 - 7,000 100.00
ระดับจงัหวดั
    2.7 จดัระบบและประสานเชื่อมโยงงานวจิยัสู่พืน้ที่ผ่าน ศพก . พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ราย 135 - - -
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

28 ก.พ. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    2.8 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล และตาม CoO /OT (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ค. 62 คร้ัง 882 91 274 31.07
    2.9 อบรมครูบญัชีประจ าฐานเรียนรู้ด้านบญัชีประจ าศูนย ์ ต.ค. 61 - ก.ค. 62 ศูนย์ 882 20 881 99.89
และก าหนดตารางปฏบิติังาน (กตส.)
    2.10 สัมมนาชี้แจงการด าเนินงานด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. - ธ.ค. 61 คร้ัง 1 - - -  - ก าหนดจดัช่วงเดือน ส .ค. - ก.ย. 62
    2.11 ด้านขา้ว
            1) กจิกรรมหน่วยเคล่ือนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนา ต.ค. 61 - ก.ย. 62 หน่วย 51 - 18 35.29

เคล่ือนที่แบบเบด็เสร็จ (กข.) 4/

            2) อบรมเจา้หน้าที่ผู้ช่วยปฏบิติังานโครงการ (กข.) เม.ย. 62 ราย 50 -  - รอการอนุมัติแผนอบรมสัมมนา
            3) ประชุมการสรุปผลป ี2562 และวางแผน ก.ค. 62 ราย 150 - ศึกษา ดูงานนอก พ.ร.บ.
การด าเนินงาน ป ี2563 (กข.)  - ปรับระยะการด าเนินงานจาก 

ก.พ .62 เปน็ เม.ย. 62
3. กิจกรรมสนับสนุนการใหบ้ริการ ศพก . และ เครือขา่ย

พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 62 107 12.13
ผลิตใหม่ (Field day) (กสก.)

ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 แหง่ 882 47 92 10.43
ม.ค. - สค. 62 จงัหวดั 77 - 14 18.18

ต.ค. 61 - ก.ค. 62 ราย 176,400 - 15,353 8.70
(200 ราย/ศพก.) (ปม.)

ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 151 302 34.24  - อยูร่ะหวา่งจดัสรรงบประมาณลงพืน้ที่
ม.ค. - ส.ค. 62 ศูนย์ 115 - 95 82.61

หมายเหต ุ:   4/ ศมข.พะเยา ศมข.พษิณุโลก ศวข.ฉะเชิงเทรา ศวข.เชียงราย ศวข.แพร่ ศมข.อดุรธานี (ร่วมโครงการจงัหวดัเคล่ือนที่หน่วยบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุข ได้ร่วมประชาสัมพนัธด้์านการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วที่ ต .ค าเลาะ อ.ไชยวาน
                     และ ต .ทุ่งใหญ ่อ.ทุ่งฝน จ.อดุรธานี) ศมข.สกลนคร (ประชาสัมพนัธก์ารใช้น้ าอยา่งประหยดั พร้อมใหค้ าแนะน าการท านาแบบเปยีกสลับแหง้แกล้งขา้ว 5 จดุ)
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    3.1 การจดังานวนัถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่เร่ิมต้นฤดูกาล

          1) ด้านประมง (ปม.)
          2) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรม ด้านสหกรณ์ (กสส.)
    3.2 ถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานประมงสู่เกษตรกร

    3.3 สนับสนุนการใหบ้ริการ
          1) ด้านการพฒันาที่ดินใน ศพก . (พด.)
          2) ด้านขอ้มูลขา่วสารและวชิาการในเขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.)



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

28 ก.พ. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ศูนย์ 882 201 534 60.54
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 120 20 20 16.67  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการอนุมัติโครงการ
ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ราย 2,800 - 2,051 73.25 และโอนเงินงบประมาณไปยงัหน่วยงาน

เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดินผ่านศูนยเ์รียนรู้ ศพก . เครือขา่ย ในพืน้ที่
ในเขตปฏรูิปที่ดิน" (ส.ป.ก.)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 167 416 47.17
ด้านการจดัท าบญัชี  (กตส.)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 8,840 1,440 1,770 20.02
การจดักจิกรรม ศพก . ร่วมกบัหน่วยงานในพืน้ที่ 442 ศูนย์

ศูนยล์ะ 20 ราย (กข.) 5/

พ.ย. 61 - มี.ค. 62 ศูนย์ 882 41 43 4.88
ส่งมอบให ้ศพก. (กสส.) 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 505 25 79 15.64
(โดยสนับสนุนวทิยากรร่วมบรรยายและส่ือส่ิงพมิพ์ ) (กฝล.)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 54 54 6.12
ประโยชน์แกเ่กษตรกรในด้านชลประทาน ใหแ้กเ่กษตรกร
ในพืน้ที่ (กชป.)

ทุกสัปดาห์ ฉบบั - 5 22 -
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฉบบั 60,125 - 15,550 25.86

หมายเหตุ : 5/  - ด าเนินการจดัประชุม ได้แก ่สวช . (ประชุมการใช้พนัธุข์า้วและโรคแมลงศัตรูขา้ว ) ศมข.ลพบรีุ ชัยนาท ราชบรีุ พษิณุโลก ร้อยเอด็ ศวข .ลพบรีุ ราชบรีุ เชียงราย (ประชุมวางแผนการปฏบิติังานของ ศพก .) ศมข.อบุลราชธานี
                     (ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วที่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ ) ศวข.ปทุมธานี (การผลิตขา้วปทุมธานี 1 แบบครบวงจร) ศมข.นครสวรรค์ (แนวทางและเทคโนโลยกีารลดต้นทุน และเพิม่ผลผลิต การเพิม่มูลค่าผลผลิต ) 
                   - รับแผนการจดัประชุม ศพก .ด้านขา้ว จ านวน 316 ศูนย์

1-15

          3) ด้านปศุสัตว ์(ปศ.)

    3.8 การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิติัการฝนหลวง 

    3.9 ชี้แจงขอ้มูลขา่วสาร องค์ความรู้ และนวตักรรมที่เปน็

    3.10 เอกสารแจง้เตือนภยัเกษตร (กวก.)
    3.11 แผ่นพบั (กวก.)

          4) ด้านหม่อนไหม (มม.)
    3.4 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร "การพฒันาศักยภาพ

    3.5 จดัใหม้ีครูบญัชีประจ าศูนยเ์พือ่ใหบ้ริการความรู้

    3.6 ถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านขา้วจากผู้น าสู่สมาชิกในกลุ่ม /

    3.7 จดัท าส่ือเพือ่ประชาสัมพนัธแ์ละส่งเสริมด้านสหกรณ์



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

28 ก.พ. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้น า
    4.1 จดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรผู้น า (กสก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 - 882 100.00
    4.2 พฒันาเกษตรกรผู้น า ศพก . เครือขา่ย (กสก.) ม.ค. - ก.ย. 62 ราย 8,820 - - -
    4.3 พฒันาเกษตรกรผู้น า ด้านปศุสัตว ์ (ปศ.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ราย 8,820 2,139 5,682 64.42
    4.4 พฒันาเกษตรกรผู้น าด้านหม่อนไหม (มม.) มี.ค. - ก.ย. 62 ราย 60 - - -  - ก าหนดจดัช่วง ก.พ. 62
    4.5 สนับสนุนวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองสหกรณ์ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 - 61 6.92
และการรวมกลุ่ม (กสส.)
    4.6 อบรมเกษตรกร (กวก.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ราย 11,090 2,243 5,593 50.43
5. การพัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย
    5.1 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง (ปม.)
          1) พฒันาแปลงเรียนรู้ในศูนยเ์ครือขา่ย - รายเกา่ พ.ย. 61 - ก.ค. 62 แหง่ 3,528 694 1,094 31.01
(4 เครือขา่ย/ศพก.)
          2) พฒันาแปลงเรียนรู้ในศูนยเ์ครือขา่ย - รายใหม่ ต.ค. 61 - มี.ค. 62 แหง่ 882 254 677 76.76
(1 เครือขา่ย/ศพก.)
    5.2 ศูนยเ์ครือขา่ยในเขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แหง่ 140 - 95 67.86
    5.3 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านปศุสัตว ์ (ปศ.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ศูนย์ 882 201 534 60.54
    5.4 สนับสนุนการพฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (กตส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 - - -
    5.5 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 15 3 3 20.00  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการอนุมัติโครงการ

และโอนเงินงบประมาณไปยงัหน่วยงาน
ในพืน้ที่

    5.6 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านขา้ว (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฉบบั/ศูนย์ 9/1,286 1/1,251 2/1,251 22.22  - จดัท าวารสารใบธงใหศู้นยเ์รียนรู้
    5.7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน (ศจช.) และศูนยจ์ดัการดินปุย๋ เครือขา่ยด้านขา้ว จ านวน 1,251 เล่ม
ชุมชน (ศดปช.) (กสก.)  - อยูร่ะหวา่งจดัพมิพว์ารสารใบธง

ฉบบัที่ 2 ประจ าเดือน ก.พ. 62
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
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เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

          1) อบรมเชิงปฏบิติัการเจา้หน้าที่อารักขาพชืหลักสูตร พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ราย 340 - 340 100.00
การเปน็หมอพชืและการด าเนินงานคลินิกพชื
          2) สัมมนาเครือขา่ยการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน พ.ค. - มิ.ย. 62 ราย 1,100 - - -  - กรมไม่เหน็ชอบใหด้ าเนินการ (ยกเลิก)
ด้านอารักขาพชืและจดัการดินปุย๋ ระดับประเทศ
          3) สนับสนุนการจดัสถานีถา่ยทอดความรู้ด้านจดัการ ม.ค. - ก.ย. 62 จงัหวดั 77 - - -
ศัตรูพชืในงานวนัถา่ยทอดความรู้ (Field day)
          4) จดัท าเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจา้หน้าที่ ม.ค. - ก.ย. 62 ชนิด 5 - 1 20.00
และเกษตรกรด้านอารักขาพชื
          5) สนับสนุนการพฒันางานภารกจิด้านอารักขาพชื ม.ค. - ก.ย. 62 เร่ือง 9 1 1 11.11
สู่งานวจิยั
          6) การพฒันาศักยภาพการด าเนินงานศูนยจ์ดัการ
ศัตรูพชืชุมชน
              6.1) พฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่เปน็วทิยากรกระบวนการ พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ราย 288 - 288 100.00
ด้านการจดัการศัตรูพชืตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
              6.2) จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เร่ืองการจดัการ ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ศูนย์ 1,764 144 1,554 88.10
ศัตรูพชืด้วยวธิผีสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร 
              6.3) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมของ ศจช . ม.ค. - ก.ย. 62 จงัหวดั 77 14 52 67.53
              6.4) สนับสนุนการด าเนินงานแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพชื
                     (1) สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตาม ม.ค. - ก.ย. 62 แปลง 3,092 2,237 3,092 100.00
สถานการณ์ศัตรูพชื 
                     (2) จดัท าคู่มือและแบบส ารวจแปลงติดตาม ม.ค. - ก.ย. 62 เล่ม 4,000 - - -  - อยูร่ะหวา่งจดัพมิพ์
สถานการณ์ศัตรูพชื 

1-17
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ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

                     (3) ประเมินการด าเนินงานแปลงติดตาม ม.ค. - ก.ย. 62 แปลง 3,092 422 503 16.27
สถานการณ์ศัตรูพชื 
              6.5) สนับสนุนชีวภณัฑ์ปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชื
                     (1) ผลิตหวัเชื้อจลิุนทรียบ์ริสุทธิ ์และพอ่ - แม่พนัธุ์ พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ชนิด 10 1 10 100.00
แมลงศัตรูธรรมชาติ
                     (2) สนับสนุนหวัเชื้อจลิุนทรียข์ยายให ้ศจช . ม.ค. - ก.ย. 62 ขวด 17,640 550 550 3.12
                     (3) สนับสนุนปจัจยัการจดัการศัตรูพชืด้วย ม.ค. - ก.ย. 62 ไร่ 19,250 - - -  - ยงัไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
วธิผีสมผสาน
              6.6) จดัท าแปลงเรียนรู้การจดัการศัตรูพชือยา่ง พ.ย. 61 - ม.ค. 62 แปลง 154 25 86 55.84
เหมาะสมตามสภาพพืน้ที่ 
              6.7) จดัเวทีเสวนาพฒันาศักยภาพและการสร้าง
เครือขา่ย ศจช.
                      (1) ระดับจงัหวดั เม.ย. - ก.ย. 62 ราย 3,528 292 348 9.86
                      (2) ระดับเขต เม.ย. - ก.ย. 62 ราย 249 - - -
                      (3) ระดับประเทศ เม.ย. - ก.ย. 62 ราย 264 - - -
               6.8) ประกวดศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนดีเด่น
                      (1) ระดับจงัหวดั เม.ย. - ก.ย. 62 จงัหวดั 77 - - -
                      (2) ระดับเขต เม.ย. - ก.ย. 62 เขต 9 - - -
              6.9) ถอดบทเรียนศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน เม.ย. - ก.ย. 62 เขต 9 - - -
              6.10) ตรวจประเมินแปลงเรียนรู้ของ ศจช . และ ม.ค. - ก.ย. 62 ศทอ. 9 - - -
คุณภาพชีวภณัฑ์ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน
              6.11) ประเมินผลศักยภาพศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน พ.ย. 61 - ม.ค. 62 คร้ัง 10 - 1 10.00
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          7) ขบัเคล่ือนการด าเนินงานศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน
 (ศดปช.)
              7.1) สัมมนาเชิงปฏบิติัการสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ ธ.ค. 61 - เม.ย. 62 ราย 110 - 110 100.00
ด้านดินและปุย๋
              7.2) ประชุมเชิงปฏบิติัการด้านนวตักรรมเทคโนโลยี ม.ค. - ก.พ. 62 ราย 60 - - -
และการแกไ้ขปญัหาด้านดินและปุย๋
              7.3) ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาเครือขา่ยด้านดิน ม.ค. - ก.ย. 62 ราย 977 432 750 76.77
และปุย๋ระดับอ าเภอ
          8) พฒันาศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.)
               8.1) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมของ ศดปช . ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 582 647 73.36
               8.2) ประกวด ศดปช.ดีเด่น
                       (1) ระดับจงัหวดั พ.ค. - ส.ค. 62 จงัหวดั 77 5 8 10.39
                       (2) ระดับเขต พ.ค. - ส.ค. 62 สสก. 9 - - -
               8.3) ศึกษาพฒันาการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 1 - - -
ด้านดินและปุย๋มาประยกุต์ใช้เพือ่การเกษตรแม่นย า
               8.4) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุย๋ ธ.ค. 61 - เม.ย. 62 คร้ัง 1 - - -
ระหวา่งประเทศ
               8.5) พฒันาศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ให้
เปน็ต้นแบบการถา่ยทอดความรู้เกษตรแม่นย า
                      (1) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรม ศดปช . ต้นแบบ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 9 - - -
                      (2) อบรมพฒันาวทิยากรต้นแบบ มี.ค. - เม.ย. 62 ราย 60 - - -
การถา่ยทอดความรู้เกษตรแม่นย า
                      (3) จดัท าแปลงต้นแบบการถา่ยทอด ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 9 - - -
ความรู้เกษตรแม่นย า
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          9) ถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานการใช้ปุย๋เพือ่ลดต้นทุนการผลิต
              9.1) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 179 184 20.86
              9.2) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 234 273 30.95
              9.3) จดัท าส่ือการเรียนรู้ด้านดินและปุย๋สนับสนุน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ชุด 1,000 - - -
เจา้หน้าที่และเกษตรกร
              9.4) จดังานรณรงค์การใช้ปุย๋เพือ่ลดต้นทุนการผลิต ม.ค. - ก.ย. 62 จงัหวดั 77 4 5 6.49
              9.5) สนับสนุนงานภารกจิด้านดินปุย๋สู่งานวจิยั ก.ย. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 9 2 2 22.22
          10) การประเมิน ศดปช . 
                 10.1) สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานการขบัเคล่ือน มิ.ย. - ส.ค. 62 ราย 110 - - -
 ศดปช.
                 10.2) ประเมินการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 30 4 6 20.00
การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ศดปช . 
                 10.3) ประเมินการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ศดปช . ต.ค. 61 - ก.ย. 62 สสก. 9 1 1 11.11
ระดับเขต 
6. การตดิตามและรายงาน 
    6.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จงัหวดั 77 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
    6.2 ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม ม.ค. - ส.ค. 62 จงัหวดั 70 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
    6.3 กรมปศุสัตว์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จงัหวดั 77 12 44 57.14
    6.4 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เม.ย. - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 - - -
    6.5 กรมหม่อนไหม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 120 - - -
    6.6 กรมการขา้ว ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 51 - - -  - การโอนจดัสรรงบประมาณการติดตาม

งานใหห้น่วยงานภมูิภาค 51 หน่วยงาน
และจา้งผู้ช่วยปฏบิติังานในพืน้ที่
จ านวน 35 ราย
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

28 ก.พ. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    6.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 882 14 36 4.08
    6.8 กรมวชิาการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศพก. 497 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
    6.9 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 1 - - -
7. บริหารจัดการสนับสนุนการด าเนินงาน
    7.1 กรมวชิาการเกษตร
    7.2 กรมหม่อนไหม
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 448.49 30.36 87.20 19.44
    8.1 กรมส่งเสริมการเกษตร บาท 282.27 3.70 44.27 15.68
    8.2 กรมการขา้ว บาท 16.79 1.46 3.66 21.80
    8.3 กรมประมง บาท 24.70 3.70 9.68 39.19
    8.4 กรมปศุสัตว์ บาท 21.03 1.41 4.16 19.78
    8.5 กรมพฒันาที่ดิน บาท 8.73 1.21 2.18 24.97
    8.6 กรมหม่อนไหม บาท 7.50 0.30 0.30 4.00  - งวดที่ 1 ได้รับงบประมาณ 3.76
    8.7 กรมชลประทาน บาท 8.80 0.51 0.55 6.25 ล้านบาท
    8.8 กรมวชิาการเกษตร บาท 35.68 15.49 15.49 43.41
    8.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ บาท 7.37 1.33 1.49 20.22
    8.10 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ บาท 29.66 1.16 5.24 17.67
    8.11 ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม บาท 4.96 - - -
    8.12 กรมฝนหลวง  ก.พ. 62 บาท 0.50 - - -  - ด าเนินการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
    8.13 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร บาท 0.50 0.09 0.18 36.00 88,200 แผ่น เพือ่แจก 882 ศูนย์

โดยจะเร่ิมด าเนินการผลิต ก .พ. 62
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ
เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2562
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 155.46 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. พัฒนาเกษตรกรทีย่งัไมเ่ปน็ Smart Famer/ Yong Smart 
Farmer
    1.1 การพฒันาเกษตรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer (กสก.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 2,875 292 2,976 103.51
    1.2 พฒันาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 17,640 1,040 16,677 94.54
    1.3 พฒันาอาสาปศุสัตว ์สู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1,540 345 1,535 99.68  - อยูร่ะหวา่งประเมินคุณสมบติั
    1.4 สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว ์ (Young Smart ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 180 60 145 80.56 เกษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการ
 Farmer) (ปศ.)
    1.5 กจิกรรมพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 3,840 592 3,728 97.08
    1.6 พฒันาเกษตรกรสมาชิกใหเ้ปน็ Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 380 - - -  - ด าเนินการอบรมช่วงไตรมาส 3
    1.7 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพฒันา Developing เม.ย. 62 ราย 1,211 - - -  - ด าเนินการอบรมช่วงไตรมาส 3
Smart Farmer (มม.)
    1.8 เสริมสร้างความรู้เพือ่พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 15,000 1,563 12,460 83.07
    1.9 แผนงานจดัต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานสู่ Smart Farmer (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 697 - 18 2.58
    1.10 การคัดเลือกสถาบนัเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทานดีเด่น ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - - -  - ด าเนินการเดือน เม.ย. 62
(Smart Group) (ชป.)
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การพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาเกษตรกร ใหส้ามารถเปน็ Smart Farmer
เกษตรกรยกระดับเปน็ Smart Farmer

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

2. พัฒนาเกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer/ Young Smart 
Farmer แล้ว
    2.1 อบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.)       ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 450 47 436 96.89
    2.2 อบรมเพิม่ศักยภาพการด าเนินงานศูนยบ์ม่เพาะเกษตรกร ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 1,540 140 1,179 76.56
รุ่นใหม่ (กสก.)
    2.3 พฒันาเพิม่ศักยภาพ Smart Farmer สู่การเปน็ ก.พ. 62 ราย 3,850 801 2,981 77.43
Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.)
    2.4 อบรมเพิม่ทักษะ Smart Farmer และ Young Smart ก.พ. 62 ราย 3,080 410 1,980 64.29
Farmer ด้านการบริหารจดัการกลุ่ม (กสก.)
    2.5 การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏรูิปที่ดิน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5,000 1,195 4,970 99.40
(Smart Farmer) (สปก.)
    2.6 การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 11,250 - 108 0.96
    2.7 เกษตรรุ่นใหม่ Yonng Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5,320 1,515 2,037 38.29 - ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก
    2.8 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพฒันา Smart ก.พ. 62 ราย 259 - 153 59.07 สมาชิกสหกรณ์ หรือทายาทสมาชิกที่มี
Farmer (มม.) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด
    2.9 ตรวจสอบระดับ Smart Farmer รายเดิม (มม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 1,236 47 323 26.13 - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
3. พัฒนาเกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer/ Young Smart 
Farmer ตน้แบบ
    3.1 สัมมนาเครือขา่ย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต (กสก) พ.ค. 62 ราย 385 - - -  - ด าเนินการเดือน พ.ค. 62
    3.2 พฒันา Smart Farmer ต้นแบบ (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1,540 391 1,469 95.39 - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
    3.3 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพฒันาบทบาท ก.พ. 62 ราย 6 - - -
Smart Farmer Model (มม.) 
    3.4 ถา่ยทอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ (ปม.) ก.ค. 62 ราย 222 - - -  - ด าเนินการเดือน ก.ค. 62
    3.5 การค้นหาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - - -  - ด าเนินการเดือน มิ.ย. 62
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

4. การบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการด าเนินงาน
    4.1 สัมมนาเชิงปฏบิติัการ Smart Farmer Core Team พ.ย. 61 ราย 120 - 145 120.83
    4.2 สัมมนาเชิงปฏบิติัการขบัเคล่ือนการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ พ.ย. 61 ราย 50 - 50 100.00
(กสก.)
   4.3 สัมมนาเชิงปฏบิติัการเพิม่ศักยภาพการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ พ.ย. 61 ราย 120 - 100 83.33
   4.4 สนับสนุนวสัดุการเกษตรเพือ่การพฒันา Smart Farmer ก.พ. - มี.ค. 62 กลุ่ม 154 75 103 66.88
   4.5 จดัท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่ม พ.ค. 62 เล่ม 5,000 - - -  - ด าเนินการเดือน พ.ค. 62
และการบริหารจดัการกลุ่ม (กสก.)
   4.6 การบริหารจดัการโครงการ (กสก.) มี.ค. 62 - ก.ค. 62 คร้ัง 2 - 1 50.00
   4.7 พฒันาเจา้หน้าที่ Smart officer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 100 - 100 100.00
   4.8 ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองขา้วในโรงเรียน (กข.) พ.ย. 61 - ก.ค. 62 โรงเรียน 102 30 86 84.31
   4.9 ประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 สาขา 4 4 4 100.00  - อยูร่ะหวา่งการคัดเลือก
   4.10 บริหารจดัการตามภารกจิภายใต้โครงการ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 50 - - -
   4.11 ประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนการพฒันา Smart ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 1 - - -  - เปล่ียนแปลงค าส่ังคณะท างาน
 Farmer (มม.)  
   4.12 จดัท าดิจติอลเผยแพร่ Smart Farmer Model (มม.) มี.ค. 62 ราย 6 - - -
   4.13 ปา้ยประชาสัมพนัธจ์ดุด าเนินงาน Smart Farmer (มม.) มี.ค. - เม.ย. 62 ชิ้น 1,487 - - -  - อยูร่ะหวา่งตรวจสอบระดับ Smart
   4.14 ติดตามนิเทศงานโครงการ (ส่วนกลาง) (มม.) มี.ค. - ก.ย. 62 คร้ัง 1 - 1 100.00
   4.15 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (ปม.) พ.ย. 61 ราย 15,000 - 15,000 100.00
   4.16 ติดตามและประเมินผล (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 15,000 - 1,146 7.64
   4.17 ติดตามใหค้ าแนะน า สรุปและประเมินผล (ปศ.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 200 - - -
   4.18 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ ม.ค. 62 - ก.ย. 62 คร้ัง 3 - 1 33.33
   4.19 รวบรวมและจดัท า E-book แนะน า Smart Farmer ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 1,487 - - -
หม่อนไหม บนเวบ็ไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)
   4.20 จดัท า E-book แนะน า Smart Farmer หม่อนไหม ก.พ. 62 - ก.ย. 62 ชุด 2 - - -
บนเวบ็ไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

   4.21 จดัท า E-Mapping แนะน าถิน่ที่อยูข่อง Smart Farmer ม.ค. - ก.ย. 62 ชุด 2 - 1 50.00
หม่อนไหม บนเวบ็ไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 155.46 3.16 72.06 46.35
    5.1 กรมการขา้ว ล้านบาท 16.68 3.14 4.39 26.32
    5.2 กรมชลประทาน ล้านบาท 6.79 0.02 0.06 0.88  - ปรับงบประมาณ เปน็ 6.79
    5.3 กรมประมง ล้านบาท 24.91 - 7.44 29.87
    5.4 กรมปศุสัตว์ ล้านบาท 8.09 - 4.82 59.58
    5.5 กรมส่งเสริมการเกษตร ล้านบาท 59.71 - 21.55 36.09
    5.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล้านบาท 3.24 - 0.68 20.99
    5.7 กรมหม่อนไหม ล้านบาท 3.94 - 1.36 34.52
    5.8 ส านักงานการปฏรูิปที่ดินฯ ล้านบาท 32.10 - 31.76 98.94
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมพฒันาที่ดิน ร่วมกบั กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมหม่อนไหม กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 
การยางแหง่ประเทศไทย และส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่บริหารจดัการพืน้ที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพืน้ที่ไม่เหมาะสม (N) ใหไ้ด้รับการปรับเปล่ียนการผลิตใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ สังคม และเศรษฐกจิ

2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน จงูใจ ใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตทางการเกษตรในพืน้ที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพืน้ที่ไม่เหมาะสม (N)

3. เพือ่ใหเ้กษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้และมีคุณภาพชีวติดีขึน้หลังจากการปรับเปล่ียนการผลิต

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 252,775 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 237.48 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 5,000 740 1,587 31.74
มีมูลค่า (ปม.)
    1.2 ปรับเปล่ียนพืน้ที่ส าหรับปลูกพชือาหารสัตว ์ (ปศ.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 44,000 - - -  1. เกษตรกรสมัครเขา้ร่วมโครงการฯ และ

ผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัพืน้ที่เกษตรกร
แล้ว 3,731 ราย พืน้ที่ 24,752.50 ไร่
 2. ผลการรับสมัคร มีเกษตรกรเขา้ร่วม
โครงการฯ น้อยกวา่เปา้หมาย เนื่องจากขา้ว
มีแนวโน้มราคาดี และมีการประชาสัมพนัธ์
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1. ปรับเปล่ียนกจิกรรมการผลิตพืน้ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร
เพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map)
    1.1 สนับสนุนปจัจยัการผลิตในการเพาะเล้ียงปลาที่เหมาะสม

          การบรหิารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบรหิารจัดการเชงิรกุ (Zoning by Agri-map)
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ในหว้งเวลาเดียวกนักบัโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพือ่สนับสนุนการปลูกขา้วโพด
หลังนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงสนับ -
สนุนใหป้ลูกพชือาหารสัตวเ์ช่นเดียวกนั ท าให้
เกษตรกรอาจยงัไม่ตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการ
ดังนั้น กรมปศุสัตว ์จงึขยายระยะเวลาเปดิ
รับสมัครออกไปอกีจนถงึ 25 เม.ย. 62

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 90,000 700 1,150 1.28  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ และบางจงัหวดั
รออนุมัติเปล่ียนแปลงงบประมาณ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 1,555 182 821 52.80
ไม่เหมาะสมเปน็พชืที่เหมาะสม (กวก.)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 3,000 361 699 23.30

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 1,000 25 25 2.50  - อยูร่ะหวา่งฝึกอบรมเกษตรกรที่เขา้ร่วม
เชิงเด่ียวเปน็ปลูกหม่อนไหม (มม.) โครงการ และรายงานผลการฝึกอบรม

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 8,220 7,468 7,803 94.93
ในเขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 3,000 1,138 2,800 93.33
การผลิต (ตส.)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 100,000 251.62 19,678.92 19.68
ไม้ยนืต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 1 - ร้อยละ 41 41.00  1. จดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการ
ในการพฒันาการเกษตร โดยจดัประชุมหารือ
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    1.8 อบรมการจดัท าบญัชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพืน้ที่ปรับเปล่ียน

    1.9 การปรับเปล่ียนพืน้ที่ไม่เหมาะสมเปน็ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล

    1.10 จดัท าแนวทางบริหารจดัการสินค้าเกษตรที่ส าคัญระดับ
จงัหวดั/ติดตามและประเมินผล (สศก.)

    1.4 จดัท าแปลงต้นแบบปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าในพืน้ที่

    1.5 สนับสนุนปจัจยัการผลิตที่จ าเปน็ในการปรับเปล่ียนการผลิตพชื
ชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.)
    1.6 ปรับเปล่ียนพืน้ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วหรือพชืเศรษฐกจิ

    1.7 ปรับเปล่ียนพืน้ที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map

    1.3 จดัท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ปรับเปล่ียนกจิกรรมการผลิต
ในพืน้ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พด.)



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ล้านบาท 237.48 7.01 24.64 10.38 หน่วยงานภายในที่เกีย่วขอ้ง และเตรียม
    1) กรมพฒันาที่ดิน ล้านบาท 72.00 0.03 0.03 0.04 การจดัท าโครงการสัมมนาระดมความเหน็
    2) กรมประมง ล้านบาท 19.18 2.90 8.68 45.26 การขบัเคล่ือนเพือ่บริหารจดัการพืน้ที่
    3) กรมปศุสัตว์ ล้านบาท 96.38 - 0.26 0.27 เกษตรกรรมใหเ้หมาะสมใน 4 ภมูิภาค
    4) กรมหม่อนไหม ล้านบาท 2.70 0.13 0.25 9.26  2. จดัท าแนวทางบริหารจดัการสินค้า
    5) กรมวชิาการเกษตร ล้านบาท 19.62 1.58 7.97 40.62 เกษตรที่ส าคัญระดับจงัหวดั โดยอยูร่ะหวา่ง
    6) กรมส่งเสริมการเกษตร ล้านบาท 7.62 0.50 2.84 37.27 เตรียมขอ้มูลและจดัเกบ็ขอ้มูลสินค้าทางเลือก
    7) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ล้านบาท 5.18 0.29 0.96 18.53 ในการปรับเปล่ียนกจิกรรมการผลิตในพืน้ที่
    8) ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม ล้านบาท 6.80 1.16 1.26 18.53 ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agr-Map 
    9) การยางแหง่ประเทศไทย ล้านบาท - - - -  3. อยูร่ะหวา่งจดัประชุมระดมความคิดเหน็
    10) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ล้านบาท 8.00 0.42 2.39 29.88 (Focus Group) ระดับจงัหวดั

 4. อยูร่ะหวา่งลงพืน้ที่ส ารวจขอ้มูลส าหรับ
การประเมินผลโครงการฯ ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561
 5. ร่วมจดันิทรรศการเผยแพร่ขอ้มูล
โครงการฯ ระหวา่งวนัที่ 1 - 9 ก.พ. 62
ในงานวนัเกษตรแหง่ชาติ ประจ าป ี2562
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2. งบประมาณที่เบกิจา่ย



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแหง่ชำติ ร่วมกบั กรมกำรขำ้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมวชิำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมกำรเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตร ใหเ้ขำ้สู่ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน

2. เพือ่ใหผ้ลผลิตสินค้ำเกษตร (ขำ้ว พชื ปศุสัตว ์ประมง ) มีคุณภำพ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
เปา้หมายของโครงการ 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบกำรได้รับกำรถำ่ยทอดควำมรู้เพือ่เขำ้สู่ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน (พชื 15,000 รำย ปศุสัตว ์2,300 รำย และประมง 4,595 ฟำร์ม)

2. แหล่งผลิต/สถำนประกอบกำร (แปลง/ฟำร์ม : ขำ้ว พชื ปศุสัตว ์ประมง ) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 85
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ ำนวน 588,208,020 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าขา้ว (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62
    1.1 ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตเมล็ดพนัธุข์ำ้ว
(GAP Seed)
          1) แบบกลุ่ม (ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ ) กลุ่ม 100 - - -  - กข.ได้ด ำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรเขำ้

ร่วมโครงกำรเรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรสนใจ
สมัครเขำ้ร่วมจ ำนวน 169 กลุ่ม ขณะนี้
อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกร
กลุ่มเปำ้หมำย และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
จดัหำ Outsource ท ำกำรตรวจประเมิน

          2) ตรวจประเมินสถำนที่รวบรวมคัดบรรจเุมล็ดพนัธุข์ำ้ว แหง่ 50 - - -  - กข. ได้ใหผู้้ประกอบกำรที่มีร้ำนค้ำยืน่ขอ
ควำมประสงค์ที่จะขอตรวจรับรองมำตรฐำน
โดยมีร้ำนค้ำสมัครเขำ้ร่วมจ ำนวน 50 
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แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

หน่วยนับ
เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 
หน่วยนับ

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้ำน/แหง่ กข. ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกแล้ว
มีร้ำนค้ำที่ผ่ำนเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวน
37 ร้ำน และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรจดัหำ
Outsource ท ำกำรตรวจประเมิน

    1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตขำ้วอนิทรียเ์บือ้งต้น (T1) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 40,000 - - -  - ในป ี62 จะเร่ิมด ำเนินกำรตรวจ พ .ค. 62
    1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตขำ้วอนิทรีย์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  - กำรตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่ม
          1) แบบรำยเด่ียว แปลง 978 - - - อยูร่ะหวำ่งตรวจประเมินรับรองระบบฯ
          2) แบบกลุ่ม กลุ่ม 24 - - - และรวบรวมผลกำรตรวจจำกคณะทบทวน
    1.4 ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตขำ้ว GAP ต.ค. 61 - ก.ย. 62  - กำรตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่ม
          1) แบบรำยเด่ียว แปลง 1,390 - - -  - อยูร่ะหวำ่งตรวจประเมินระบบฯ และ
          2) แบบกลุ่ม กลุ่ม 39 - - - รวบรวมผลกำรตรวจจำกคณะทบทวน
    1.5 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีขำ้ว ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โรง 20 - 3 15.00
    1.6 ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ขำ้ว ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 20 - 7 35.00
2. การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)
    2.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพือ่รับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจดักำร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฟำร์ม 91,000 7,926 39,716 43.64
คุณภำพ GAP พชื
    2.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจ ุแปรรูป เพือ่รองรับตำมระบบ GMP/ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โรง 850 124 440 51.76
โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเหด็
    2.3 พฒันำหอ้งปฏบิติักำรตรวจสอบสินค้ำพชื และผลิตภณัฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 32 - 32 100.00  - ด ำเนินกำรขัน้ตอนพฒันำหอ้งปฏบิติักำร
3. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสก.) ตำมขอ้ก ำหนด ISO/IEC 17025 ได้แก ่
    3.1 พฒันำเจำ้หน้ำที่เปน็ที่ปรึกษำเกษตรกรและเปน็วทิยำกร พ.ย. - ธ.ค. 61 รำย 400 - 445 111.25 กำรเตรียมพร้อมบคุลำกร กำรจดัเกบ็
ด้ำนมำตรฐำน GAP เอกสำรตำมขอ้ก ำหนด กำรสอบเทียบ
    3.2 อบรมเกษตรกรเขำ้สู่ระบบมำตรฐำน GAP และศึกษำดูงำน พ.ย. 61 - มี.ค. 62 รำย/แปลง 15,000 34 15,006 100.04 เคร่ืองมือกำรยืน่ขอกำรรับรอง เปน็ต้น
    3.3 ติดตำมใหค้ ำปรึกษำแนะน ำและตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น พ.ย. 61 - ก.ย. 62 รำย 15,000 2,293 8,981 59.87
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    3.4 น ำร่องจดุบริหำรจดักำรสำรตกค้ำงในพชืผลเกษตร GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62 จดุ 76 13 47 61.84
    3.5 สนับสนุนกำรจดักำรและพฒันำผลิตผลสินค้ำเกษตร GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62 รำย 15,000 1,510 7,893 52.62
ขัน้ต้น
    3.6 พฒันำเครือขำ่ยอำสำสมัครเกษตรกร GAP อำสำ และศึกษำ พ.ย. 61 - มี.ค. 62 รำย 882 59 745 84.47
ดูงำน
    3.7 กำรประชุมคณะกรรมกำรควำมร่วมมือกำรรับรองแหล่งผลิต พ.ย. - ธ.ค. 61 คร้ัง 1 - 1 100.00
สินค้ำเกษตร GAP (MOU GAP พชื)
    3.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรควำมร่วมมือกำรรับรอง พ.ย. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 18 - 7 38.89
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร (MOU GAP พชื)
    3.9 จดัท ำเอกสำรสนับสนุนงำนส่งเสริมมำตรฐำน GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 3  -  -  -  - อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
    3.10 ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนโครงกำร / พ.ย. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 1  -  -  -  - อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
กจิกรรม
4. การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)
    4.1 จ ำนวนฟำร์มที่ได้รับบริกำรตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม (ใหม่) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฟำร์ม 842 850 1,670 198.34
    4.2 จ ำนวนฟำร์มที่ได้รับบริกำรตรวจติดตำมฟำร์มมำตรฐำน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฟำร์ม 11,122 3,028 6,936 62.36
    4.3 จ ำนวนฟำร์มที่ได้รับบริกำรตรวจต่ออำยฟุำร์มมำตรฐำน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฟำร์ม 4,030 749 2,322 57.62
    4.4 สอบสวนสำรตกค้ำงในฟำร์มมำตรฐำนกรณีผลวเิครำะห์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 50 - 1 2.00  - ปศุสัตวจ์งัหวดัรับผิดชอบ
เปน็บวก
    4.5 ตรวจติดตำม ก ำกบั ดูแลกำรตรวจประเมินมำตรฐำนฟำร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 60 21 44 73.33
    4.6 สอบสวนสำรตกค้ำงในฟำร์มมำตรฐำนกรณีผลวเิครำะห์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 10 - 3 30.00  - ปศุสัตวเ์ขตรับผิดชอบ
เปน็บวก
    4.7 ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 77 17 37 48.05
    4.8 อบรมผู้ประกอบกำรมำตรฐำนฟำร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รำย 2,300 628 6,270 272.61
    4.9 จดัอบรมผู้ตรวจประเมินกำรปฏบิติัทำงกำรเกษตรที่ดี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 1 1 1 100.00  - ด ำเนินกำรจดัอบรมแล้วเมื่อเดือน ธ .ค.
ด้ำนปศุสัตว์
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    4.10 ตรวจติดตำม ก ำกบั ดูแลกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 15 - 9 60.00
    4.11 สอบสวนสำรตกค้ำงในฟำร์มมำตรฐำนร่วมกบั สนง .ปศจ. ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 5 - 2 40.00
และ สนง.ปศข.
    4.12 ตรวจวเิครำะหอ์ำหำรสัตว ์- น้ ำผ้ึงจำกฟำร์มมำตรฐำน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 4,590 642 2,400 52.29
5. การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)
    5.1 กำรเตรียมควำมพร้อมเกษตรกร และกำรพฒันำศักยภำพ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฟำร์ม 4,595 602 4,762 103.63
ผู้ประกอบกำร
    5.2 กำรตรวจประเมินมำตรฐำนและสุขอนำมัยฟำร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 31,460 3,096 17,743 56.40
    5.3 ตรวจประเมินสถำนประกอบกำร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 540 94 392 72.59
    5.4 ตรวจปจัจยักำรผลิตจำกแหล่งเพำะเล้ียง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 87,091 7,591 44,379 50.96
    5.5 ควบคุม ตรวจปจัจยักำรผลิตจำกสถำนประกอบกำร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 6,142 1,078 3,970 64.64
(รวมวตัถอุนัตรำย)
    5.6 ออกใบอนุญำต ใบรับรอง ใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฉบบั 614,375 56,067 331,755 54.00
    5.7 ตรวจวเิครำะหว์ตัถดิุบและผลิตภณัฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 58,951 6,553 33,165 56.26
    5.8 เฝ้ำระวงักำรปอ้งกนักำรลักลอบกำรน ำเขำ้และส่งออกสัตวน์้ ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 54,700 6,594 41,888 76.58
ซำกสัตวน์้ ำและผลิตภณัฑ์
    5.9 จดัท ำและขยำยขอบขำ่ยระบบ ISO เพือ่รับรองคุณภำพ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รำยกำร 44 - 9 20.45
และควำมปลอดภยัสินค้ำประมง
    5.10 รักษำระบบ ISO เพือ่รับรองคุณภำพและควำมปลอดภยั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ระบบ 1 - 1 100.00
สินค้ำประมง
    5.11 วเิครำะหร์ะบบกำรตรวจสอบรับรองสินค้ำประมงส่งออก ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ระบบกำรเชื่อมโยง 1 - 1 100.00
เพือ่พฒันำระบบกำรตรวจสอบยอ้นกลับใหม้ีประสิทธภิำพ
    5.12 กำรเฝ้ำระวงัโรคสัตวน์้ ำในประเทศ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 113,072 7,153 59,239 52.39
    5.13 กำรเฝ้ำระวงัโรคสัตวน์้ ำเพือ่กำรส่งออก ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 33,846 3,937 21,277 62.86
    5.14 กำรเฝ้ำระวงัฟำร์มปลอดโรค ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 8,208 144 3,672 44.74
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    5.15 กำรจดักำรเชื้อด้ือยำต้ำนจลุชีพในสัตวน์้ ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 450 78 310 68.89
    5.16 กำรตรวจรับรองกุง้มีชีวติส่งออกสำธำรณรัฐประชำชนจนี ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 25,200 1,476 8,262 32.79
    5.17 กำรเฝ้ำระวงัคุณภำพและควำมปลอดภยัสินค้ำสัตวน์้ ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 1,960 302 1,282 65.41
    5.18 กำรเฝ้ำระวงัคุณภำพส่ิงแวดล้อมจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 17,055 1,584 7,931 46.50
    5.19 กำรควบคุมและเฝ้ำระวงักำรน ำเขำ้ส่งออกและน ำผ่ำนสัตวน์้ ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 10,711 1,216 6,168 57.59
    5.20 กำรตรวจติดตำมคุณภำพควำมปลอดภยัหอยสองฝำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยำ่ง 6,350 758 3,785 59.61
    5.21 กำรผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย ์ (ปม.1) เพือ่ใช้ในกำรเพำะเล้ียง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ขวด/ซอง 146,000 21,705 84,472 57.86
สัตวน์้ ำ
    5.22 พฒันำบคุลำกรด้ำนโรคสัตวน์้ ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รำย 419 - 349 83.29
6. ยกระดบัมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)
    6.1 กำรเตรียมกำรบงัคับใช้มำตรฐำนบงัคับ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 3 - 1 33.33  - อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรเตรียมกำรบงัคับ

ใช้มำตรฐำนบงัคับถัว่ลิสง เชื้อเหด็ และ
ทุเรียน

    6.2 กำรจดัท ำมำตรฐำน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง 15 - 2 13.33  - คำดวำ่ในเดือน มี.ค. 62 จะสำมำรถ
ประกำศก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตรได้ 
อกีจ ำนวน 8 เร่ือง

    6.3 กำรประเมินควำมเท่ำเทียมกำรรับรองระบบงำนขยำย ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ขอบขำ่ย 1 - - -  - อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรจดัจำ้งที่ปรึกษำ
ขอบขำ่ยกำรรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI) ทดสอบระบบ GSSI และอยูร่ะหวำ่ง

ศึกษำขอ้ก ำหนดและเตรียมปรับแก้
เอกสำรระบบคุณภำพใหส้อดคล้องตำม
ขอบขำ่ยที่จะขอขยำย

    6.4 กำรส่งเสริมและพฒันำศักยภำพมำตรฐำนฮำลำล
          1) ส่งเสริมและพฒันำระบบโรงเชือดสัตวฮ์ำลำล
              1.1) ตรวจประเมินระบบมำตรฐำนฮำลำลโรงเชือด ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โรง 29 - 3 10.34
เพือ่กำรส่งออก
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              1.2) ตรวจติดตำมมำตรฐำนโรงเชือดฮำลำล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โรง 38 - - -
          2) ส่งเสริมและพฒันำบคุลำกรในระบบกำรรับรองฮำลำล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงกำร 6 3 4 66.67

          3) ประชำสัมพนัธก์จิกำรฮำลำลไทย ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงกำร 2 - - -

    6.5 กำรประชำสัมพนัธส์ร้ำงกำรรับรู้มำตรฐำน
          1) กำรจดันิทรรศกำรในประเทศ ต.ค. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 10 - 10 100.00
          2) สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนมำตรฐำนผ่ำนทำงส่ือออนไลน์ ส่ือวทิยุ   พ.ย. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 80 13 101 126.25
เอกสำรเผยแพร่
          3) กำรจดักจิกรรมศึกษำดูงำนแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรที่ได้ ก.ค. 62 คร้ัง 1  -  -  -  - คำดวำ่จะจดักจิกรรมศีกษำดูงำนฯ
มำตรฐำนใหแ้กผู้่บริโภค หลังเดือน พ.ค. 62
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้ำนบำท 588.21 65.23 248.82 42.30
    7.1 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแหง่ชำติ ล้ำนบำท 33.39 2.93 16.05 48.07
    7.2 กรมกำรขำ้ว ล้ำนบำท 66.80 12.10 16.30 24.40  - ในเดือน มี.ค. 62 กรมกำรขำ้ว มียอด
    7.3 กรมประมง ล้ำนบำท 339.43 32.54 136.74 40.29 เบกิจำ่ยเพิม่เติมจำกเดือน ก .พ. 62
    7.4 กรมปศุสัตว์ ล้ำนบำท 11.08 1.98 8.28 74.73 เนื่องจำกค่ำใช้จำ่ยส่วนใหญเ่ปน็ค่ำจำ้งใน
    7.5 กรมวชิำกำรเกษตร ล้ำนบำท 112.06 14.46 53.49 47.73 กำรตรวจประเมินแปลงเพือ่ใหค่้ำใช้จำ่ย
    7.6 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ล้ำนบำท 25.45 1.22 17.96 70.57 ในกำรติดตำมนิเทศงำน ค่ำจำ้งเหมำ

เจำ้หน้ำที่ช่วยปฏบิติังำน ส ำหรับผลงำน
ด้ำนกำรตรวจรับรองยงัไม่มีผลงำนในเดือนนี้
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมพฒันาที่ดิน ร่วมกบั กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์ กรมวชิาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่เพิม่พืน้ที่และปริมาณการผลิตเกษตรอนิทรีย ์ 2) เพือ่เพิม่การค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอนิทรียใ์นประเทศ 3) เพือ่ใหสิ้นค้าเกษตรอนิทรียท์ี่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 4) เพือ่ใหไ้ทยเปน็ศูนยก์ลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอนิทรียใ์นระดับสากล 5) เพือ่พฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมเกษตรอนิทรีย์
ใหเ้ปน็ที่ยอมรับในระดับสากล

เปา้หมายของโครงการ 1) พืน้ที่เกษตรอนิทรียไ์ม่น้อยกวา่ 554,310 ไร่ (ภายในป ี2562)  2) เพิม่จ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอนิทรีย ์ 3) เพิม่สัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอนิทรียใ์นประเทศต่อตลาดส่งออก
โดยใหม้ีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60  4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอนิทรียว์ถิพีืน้บา้นเพิม่ขึน้

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 1,013.62 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
ยทุธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62
องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
กลยทุธ์ที ่1.1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์
 1) โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ ์องค์ความรู้ด้านการผลิต โครงการ/ร้อยละ 1 - 1/50 50.00  - ผลิตบทความขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 60
ในระบบเกษตรอนิทรีย ์(พด.) คอลัมน์นิ้ว จ านวน 4 บทความ/เร่ืองเผย
 2) โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอนิทรีย ์เพือ่ส่งเสริม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง/ร้อยละ 1 - 1/50 50.00 แพร่ผ่านหนังสือพมิพบ์ทความละ 2 ฉบบั
การบริโภคในประเทศ ได้แก ่หนังสือพมิพม์ติชน ขา่วสด หรือ
 3) โครงการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อความส าเร็จของการท าเกษตรอนิทรีย์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เร่ือง/ร้อยละ 1 - 1/25 25.00 แนวหน้า รวมเผยแพร่ผลงานทั้งส้ิน 8 ฉบบั
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee
Systems:PGS)
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การพัฒนาเกษตรอินทรยี์
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

เร่ือง 1 - 1/50 50.00
สินค้าเกษตรอนิทรีย์) (สศก.)

แก่เกษตรกรสถาบนัเกษตรกร บคุคลากรทีเ่ก่ียวขอ้ง และประชาชน
ทัว่ไป
 1) พฒันาเจา้หน้าที่ด้านเกษตรอนิทรีย ์ (กสก.) ธ.ค. 61 ราย 200 - 200 100.00
 2) อบรมเกษตรกรเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรียแ์ละศึกษาดูงาน ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 3,000 324 2,950 98.33
(กสก.)
 3) โครงการขบัเคล่ือนเกษตรอนิทรียใ์นสถาบนัเกษตรกรในพืน้ที่ ราย 1,000 272 372 37.20
นิคมสหกรณ์ (กสส.)
     3.1) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอนิทรีย ์ขัน้ที่ 1 ป ี2562 ราย 1,000 272 372 37.20
            1) กจิกรรม อบรมเกษตรอนิทรียเ์บือ้งต้น และเกษตรอนิทรีย ์ ราย 1,000 272 372 37.20
เฉพาะชนิดอนิทรีย ์ขัน้ที่ 1
            2) กจิกรรม อบรมหลักสูตรศึกษาดูงานเกษตรอนิทรีย์ ราย 1,000 272 372 37.20
เฉพาะด้าน และการสร้างเครือขา่ยตลาดเกษตรอนิทรีย์
            3) กจิกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอนิทรีย์ ราย 1,000 272 372 37.20
แบบมีส่วนร่วมเบือ้งต้น PGS
            4) กจิกรรม อดุหนุนปจัจยัการผลิตเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ราย 1,000 40 40 4.00
การผลิตเกษตรอนิทรียเ์บือ้งต้นของสถาบนัเกษตรกร
(รายละ 3,000 บาท)
     3.2) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอนิทรีย ์ขัน้ที่ 2 ป ี2560 - 2561 ราย 1,500 362 502 33.47

ราย 1,500 - 140 9.33
อนิทรีย ์ขัน้ที่ 2
            2) กจิกรรม อบรมหลักสูตรการวเิคราะหดิ์น /น้ า ราย 300 - - -  - อบรมขัน้ที่ 2 ใหแ้ล้วเสร็จ แล้วคัดเลือก
เพือ่ประกอบการยืน่ขอรับรองมาตรฐานอนิทรีย์ สมาชิกที่ผ่านการอบรมวเิคราะหดิ์นน้ าต่อไป
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 4) โครงการวจิยัศักยภาพการตลาดและการจดัการ (Logistics 

กลยทุธ์ที ่1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเรื่องเกษตรอินทรีย์

            1) กจิกรรม อบรมการปรับเปล่ียนการผลิตสู่ระบบเกษตร



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

            3) กจิกรรม อดุหนุนสนับสนุนกระบวนการขอรับใบรับรอง ราย 300 - - -
มาตรฐานสินค้าเกษตร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตเกษตรอนิทรีย์
ของสถาบนัเกษตรกร (รายละ 10,000 บาท)
     3.3 กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอนิทรียข์ัน้ที่ 3 ยโสธรโมเดล ราย 125 - - -  - อยูร่ะหวา่งเตรียมความพร้อมจดัอบรม
           1) กจิกรรม อบรมการเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ ราย 125 - - - การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรียก์ลุ่ม
และเชื่อมโยงธรุกจิอนิทรีย์ แบบมีส่วนร่วม (PGS) ใหก้บักลุ่มผลิตเกษตร
           2) กจิกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอนิทรีย์ ราย 125 - - - อนิทรีย ์ใน 5 สถาบนัเกษตรกร/สมาชิก
แบบมีส่วนร่วมเบือ้งต้น (PGS) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 125 ราย
 4) โครงการฝึกอบรมด้านการพฒันาเกษตรอนิทรีย ์ (พด.) ราย 1,000 - - -
     4.1) หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอนิทรีย์" ราย 400 - - -
     5.2) หลักสูตร "การขบัเคล่ือนเกษตรอนิทรียด้์วยระบบการรับรอง ราย 400 - - - - อยูร่ะหวา่งจดัสรรงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม"
     4.3) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยีย่มฟาร์มเพือ่นในกระบวนการ ราย 200 - - -
รับรองแบบมีส่วนร่วม"
 5) โครงการจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย ์PGS (พด.)
     5.1) ศูนยใ์หม่ แหง่ 3 - - -  - อยูร่ะหวา่งจดัสรรงบประมาณ
     5.2) ต่อยอดศูนยเ์ดิม แหง่ 16 - - -
 6) โครงการเกษตรอนิทรีย ์การส่งเสริมการผลิตขา้วอนิทรีย ์ (กข.)
     6.1) ประชาสัมพนัธแ์ละรับสมัครเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ ไร่ 400,000 - - -  - เกษตรกรสนใจสมัครเขา้ร่วมโครงการ
            - ผ่านคณะกรรมการ COO 918,004 ไร่ 3,920 กลุ่ม ทราบผลการ
     6.2) อบรมเชิงปฏบิติัการจดัท าระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม คัดเลือกเกษตรกรและจ านวนพืน้ที่ที่ผ่าน
            (1) เกษตรกรต่อเนื่องป ี2561 เกณฑ์ประมาณเดือน กค. 62

ม.ค. - เม.ย. 62 กลุ่ม 1,595 92 1,400 87.77  - กรมการขา้ว มีการด าเนินการแล้ว
ราย 33,297 2,806 28,817 86.55 39 จงัหวดั
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                 (1.1) คร้ังที่ 1



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

มิ.ย. - ส.ค. 62 กลุ่ม 1,595 - - -
ราย 33,297 - - -

เม.ย. - พ.ค. 62 ราย 40,000 - - -
ส.ค. - พ.ค. 62 ราย 40,000 - - -

 7) เกษตรอนิทรีย ์(มม.)
     7.1) จดัอบรมเจา้หน้าที่กรมหม่อนไหมด้านหม่อนไหมอนิทรีย์ ราย 40 - 40 100.00
     7.2) จดัอบรมเชิงปฏบิติัการเจา้หน้าที่กรมหม่อนไหม ราย. 70 - 70 100.00
ด้านการตรวจประเมินมาตรฐานหม่อนไหม
     7.3) จดัฝึกอบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหมอนิทรีย ์ ราย 60 - 10 16.67
     7.4) เจา้หน้าที่ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ ส่งเสริมและ แหง่ 8 - 1 12.50  - ปรับเปล่ียนเปา้หมาย
ใหค้ าปรึกษาแกเ่กษตรกร
     7.5) เจา้หน้าที่ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ ติดตาม แหง่ 6 - 1 16.67  - ปรับเปล่ียนเปา้หมาย
ค าแนะน า
     7.6) เจา้หน้าที่ส่วนกลางติดตามและใหค้ าแนะน าเจา้หน้าที่ แหง่ 6 - - -  - อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูล
     7.7) การติดตามประเมินผล แหง่ 6 - - -  - อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูล
 8) พฒันาเกษตรอนิทรียด้์านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื (ปม.) ราย 1,000 - 1,000 100.00

 9) สนับสนุนปจัจยัการผลิต (ปม.) ราย 1,000 - 165 16.50
ราย 1,580 - 909 57.53

แกเ่กษตรกร (ปม.)
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            (2) เกษตรกรรายใหม่ป ี2562
                 (21) คร้ังที่ 1
                 (2.2) คร้ังที่ 2

 10) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดือนิทรีย์

                 (1.2) คร้ังที่ 2



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

 11) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ความรู้ในการท าเกษตรอนิทรีย ์
และสร้างความรู้ความเขา้ใจเกษตรอนิทรียใ์หก้บัเกษตรกรในเขต
ปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.)

ราย 2,178 610 2,494 114.51
ราย 2,260 913 1,973 87.30

 1) ปรับปรุงฐานขอ้มูลการผลิตปศุสัตวอ์นิทรียป์ระจ าป ี (ปศ.) แหง่ 9 4 5 55.56
 2) พฒันาศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตวอ์นิทรีย ์ (ปศ.) แหง่ 3 - 2 66.67
 3) สร้างศูนยต้์นแบบปศุสัตวอ์นิทรีย ์ (ปศ.) ศูนย์ 8 - 6 75.00

เร่ือง 1 - - -
 5) การจดัท าฐานขอ้มูลเกษตรอนิทรีย ์ (พด.) โครงการ 1 - - -  - อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน
 6) จดัท าฐานขอ้มูล (ส.ป.ก.) ราย 4,438 1,523 4,467 100.65

ไร่ 21,380 10,838 21,564 100.86
ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
กลยทุธ์ที ่2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์
 1) การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานการผลิตปศุสัตวอ์นิทรีย์

ราย 240 108 198 82.50
ยืน่ขอรับรองฟาร์มปศุสัตวอ์นิทรีย ์ (ปศ.)

(รายใหม่) (ปศ.)
ราย 80 39 45 56.25

ฟาร์ม 50 - 6 12.00
ปลูกเล้ียงสัตวป์กีระบบอนิทรีย ์ (ปศ.)
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            (1) สนับสนุนปจัจยัการผลิต (ปศ.)
            (2) สนับสนุนกล้าพนัธุถ์ัว่ลิสงเถาฟลอริเกรซใหเ้กษตรกร

       (2) รายเกา่อบรมต่อเนื่อง
กลยทุธ์ที ่1.3 สร้างฐานขอ้มลูเก่ียวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

 4) ประเมินสถานการณ์และจดัท าท าเนียบผู้ผลิตเกษตรอนิทรีย ์ (กสก.)

     1.1) อบรมเชิงปฏบิติัการส าหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อม

     1.2) การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ระบบการผลิตปศุสัตว์
อนิทรีย์

       (1) รายใหม่



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ฟาร์ม 12 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ระบบอนิทรีย ์(ปศ.)

ราย 40 8 15 37.50
ตัน 160 40 60 37.50

ส าเร็จรูปส าหรับสุกร ไกไ่ข ่ไกเ่นื้อ (ปศ.)
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 3,000 600 1,384 46.13
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 แปลง 23 - 23 100.00
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย์ 32 - 32 100.00
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 จงัหวดั 3 - 3 100.00
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 กลุ่ม 89 - 89 100.00

กลุ่ม 152 - - -     ปรับเปล่ียนเปา้หมายใหม่ และ
ราย 760 - - -     อยูร่ะหวา่งจดัสรรงบประมาณ
ไร่ 7,600 - - -

     7.2) กลุ่มต่อยอด กลุ่ม 60 - - -     ปรับเปล่ียนเปา้หมายใหม่ และ
ราย 300 - - -     อยูร่ะหวา่งจดัสรรงบประมาณ
ไร่ 3,000 - - -

ก.พ. 62 ราย 70 - 65 92.86  - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว วนัที่ 19 -
อนิทรียก์ารส่งเสริมการผลิตขา้วอนิทรีย ์ 22 ก.พ. 62 ณ.โรงแรมลีฟวลัเล่ยรี์สอร์ท

จงัหวดัเพชรบรีุ จ านวน 65 ราย
ม.ค. - ก.พ. 62 ราย 100 - 93 93.00  - ได้ด าเนินการจดัอบรมเรียบร้อย

เมื่อวนัที่ 1 - 23 พ.ย. 61 ณ โรงแรม
เจริญธานี จงัหวดัขอนแกน่ มีผู้เขา้ร่วม
อบรมทั้งส้ิน 93 ราย
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 7) พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ (พด.)
     7.1) กลุ่มใหม่

 8) โครงการเกษตรอนิทรีย ์การส่งเสริมการผลิตขา้วอนิทรีย ์ (กข.)
     8.1) สัมมนาเชิงปฎบิติัการถอดบทเรียนโครงการเกษตร

     8.2) อบรมผู้ตรวจประเมินขา้วอนิทรีย์

 2) ติดตามและประเมินแปลงเบือ้งต้น (กสก.)
 3) ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นแปลงใหญ ่ (กสก.)
 4) ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์น ศพก . (กสก.)
 5) ขบัเคล่ือนเกษตรอนิทรียใ์น 3 จงัหวดัน าร่อง (กสก.)
 6) ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นยโสธรโมเดล

            (3) สนับสนุนท่อนพนัธุห์ญา้ใหเ้กษตรกรปลูกเล้ียงโคนม

            (4) คัดเลือกเกษตรกร (ปศ.)
            (5) บริการผสมอาหารสัตวอ์นิทรีย ์TMR/อาหาร



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

เม.ย. - มิ.ย. 62 ไร่ 174,900 - - -  - อยูร่ะหวา่งรวบรวมพืน้ที่เปา้หมาย
จ านวนไม่เกนิ 15 ไร่/ราย

ราย 2,200 490 2,203 100.14
เกษตรอนิทรีย ์(ตส.)

ราย 130 - 96 73.85

 11) สร้างแหล่งผลิตพนัธุสั์ตวน์้ าจดือนิทรีย ์ (ปม.) แหล่ง 2  -  -  -
ราย 50  -  -  -      มีแผนด าเนินการในเดือน พ .ค. 62
ราย 40  -  -  -

มาตรฐาน (ปม.)
คร้ัง 1 - 1 100.00  - เปน็การอบรมตามแผน จ านวน 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัน 1,520 239 512 33.68 1 คร้ัง มีผู้เขา้อบรม 147 ราย
ปุย๋เติมอากาศ (วก.)

ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 4,270 1,298 1,640 38.41
พ.ย. 61 - ก.ย. 62 แปลง 791 - 342 43.24
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 38 - - -  - จดัต้ังศูนยฯ์ 31 ศูนย ์พืน้ที่ 24 จงัหวดั

 19) ผลิตพอ่แม่พนัธุแ์มลงศัตรูธรรมชาติ (วก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ตัว 445,000 101,891 230,531 51.80 ที่เหลืออกี 7 ศูนย ์อยูร่ะหวา่งเตรียมความ
พร้อมจดัต้ังศูนย์

 20) การผลิตชีวนิทรียใ์นการควบคุมศัตรูพชื และปรับปรุงบ ารุงดิน (วก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ชนิด 11 - 9 81.82  - ผลิตชีวนิทรียใ์นการควบคุมศัตรูพชื     
 21) สนับสนุนปจัจยัการผลิต (ส.ป.ก.) ไร่ 21,380 10,838 21,564 100.86 9 ชนิด ได้แก ่ไตรโครเดอร์มา 

เหด็เรืองแสงสิรินรัศมี แหนแดง Bacillus
subtilis (BS) Bacillus thuringiensis
(BT) เมตาไรเซียม บวิเวอร์เรีย ไส้เดือนฝอย
และ NPV
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 14) พฒันาบคุลากรผู้ปฎบิติังานด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าอนิทรีย ์ (ปม.)

 15) ศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบการผลิตพชือนิทรียต่์อยอดศูนยต้์นแบบ

 16) การฝึกอบรมการผลิตพชือนิทรีย ์ (วก.)
 17) แปลงต้นแบบการผลิตพชือนิทรีย ์ (วก.)
 18) จดัต้ังและต่อยอดศูนยผ์ลิตชีวนิทรีย ์ (วก.)

     8.3) สนับสนุนเมล็ดพนัธุข์า้วอนิทรียเ์กษตรกร ป ี2560  

 9) เสริมสร้างความรู้ด้านบญัชีแกก่ลุ่มเกษตรกรในโครงการ

 10) พฒันาบคุลากรเขา้สู่ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอนิทรีย ์ (ปม.)

 12) พฒันาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านผลิตภณัฑ์สัตวน์้ าอนิทรีย ์ (ปม.)
 13) พฒันาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตวน์้ าอนิทรียเ์ขา้สู่
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แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

เกษตรอินทรียอ์ยา่งมปีระสิทธิภาพ
รายการ/ร้อยละ 1 -/25 1/65 65.00

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สะปอ๊ก ต .แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)
รายการ/ร้อยละ 1 -/67 1/98 98.00

โครงการหลวงอา่งขาง ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)
รายการ/ร้อยละ 1 -/- 1/95 95.00

โครงการหลวงอา่งขาง ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)  
รายการ/ร้อยละ 1 -/- 1/100 100.00  - ด าเนินการเสร็จแล้ว

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอา่งขาง ต .ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)
รายการ/ร้อยละ 1 -/14 1/35 35.00

อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่
รายการ/ร้อยละ 1 -/15.50 1/20.50 20.50

อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง (ชป.)
 7) ปรับปรุงระบบส่งน้ าอา่งเกบ็น้ าคลองช่องลมอนัเนื่องมาจาก รายการ/ร้อยละ 1 1/5 1/5 5.00
พระราชด าริ จ.พทัลุง

รายการ/ร้อยละ 1 -/9 1/26 26.00
จ.ประจวบคีรีขนัธ ์(ชป.)

รายการ/ร้อยละ 1 -/- 1/35 35.00
ต.โคกนาโก อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร (ชป.)

รายการ/ร้อยละ 1 -/- 1/35 35.00
ต.โคกนาโก อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร (ชป.)
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 8) ปรับปรุงอา่งเกบ็น้ าบา้นไทรงาม ต .หนองพลับ อ.หวัหนิ               

 9) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นโคกนาโก 

 10) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นนาดี                  

 2) ฝายแปลงกิว่ลม พร้อมระบบส่งน้ า จดัหาน้ าสนับสนุนศูนยพ์ฒันา

 3) ระบบส่งน้ าฝายบา้นขอบด้ง ลูก 1 จดัหาน้ าสนับสนุนศูนยพ์ฒันา

 4) ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายบา้นขอบด้ง ลูก 2 จดัหาน้ าสนับสนุน

 5) ปรับปรุงเหมืองปูเ่หน็ พร้อมอาคารประกอบ ต .ลวงเหนือ

 6) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าอา่งเกบ็น้ าปา่พะยอม ต .เกาะเต่า              

กลยทุธ์ที ่2.2 บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่อ้ือตอ่การผลิต

 1) ระบบส่งน้ าฝายแม่เตียน 2 (หว้ยจกัไครบน) จดัหาน้ าสนับสนุน
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รายการ/ร้อยละ 1 - - -     อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูล
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ชป.)

รายการ/ร้อยละ 1 1/5 1/5 5.00
จ.ยโสธร (ชป.)
 13) โครงการจดัท าเขตเกษตรอนิทรีย ์ (พด.) โครงการ 1 - - -

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์
 1) บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตวอ์นิทรีย ์ (ปศ.) ฟาร์ม 80 25 68 85.00
 2) ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (ปศ.) ฟาร์ม 98 - 35 35.71
 3) ตรวจต่ออายฟุาร์มปศุสัตวอ์นิทรีย ์ (ปศ.) ฟาร์ม 55 2 2 3.64
 4) เกบ็ตัวอยา่งผลิตผล/ผลิตภณัฑ์ตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ (ปศ.) ตัวอยา่ง 70 - 30 42.86

คร้ัง 8 - 4 50.00
ราย 30 31 31 103.33  - อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูล

ตัวอยา่ง 70 - 26 37.14
 8) โครงการเกษตรอนิทรีย ์การส่งเสริมการผลิตขา้วอนิทรีย ์ (กข.)

ขา้วอนิทรียเ์กษตรกร ป ี2560 และ ป ี2561
กลุ่ม 1,242 - 910 73.27  - ผ่านคณะทบทวน 1,236 กลุ่ม

โดยมีกลุ่มที่ผ่านการตรวจฯ ขา้วอนิทรีย์

 910 กลุ่ม
กลุ่ม 866 - - -  - อยูใ่นระหวา่งรอทบทวนผลการตรวจ

ประเมิน
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     8.1) การตรวจรับรองเกษตรอนิทรียต์รวจรับรองระบบการผลิต

             (1) ป ี2560

             (2) ป ี2561 (ใช้งบป ี2562)

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรอง

กลยทุธ์ที ่3.1 ผลักดนัมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง

 5) ตรวจติดตาม ก ากบั ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตวอ์นิทรีย ์
 6) จดัอบรมผู้ตรวจประเมินปศุสัตวอ์นิทรีย ์ (ปศ.)
 7) ตรวจวเิคราะหผ์ลิตผล/ผลิตภณัฑ์จากฟาร์มปศุสัตวอ์นิทรีย ์ (ปศ.)

 11) แกม้ลิงกดุพนัเขยีวพร้อมอาคารประกอบ ต .หวัเมือง

 12) แกม้ลิงหว้ยแดงพร้อมอาคารประกอบ ต .ก าแมด อ.กดุชุม          
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ขา้วอนิทรียเ์กษตรกร ป ี2562

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 40,000 - - -  - อยูใ่นระหวา่งส ารวจพืน้ที่เปา้หมาย
ไร่ 400,000 - - -

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 32 - - -  - อยูใ่นระหวา่งทบทวนผลการตรวจ
ราย 964 - - - ประเมิน
ไร่ 10,446 - - -

    8.3) จดัท าคู่มือเอกสารคู่มือโครงการฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เล่ม 250 - - -
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เล่ม 100,000 - - -      อยูใ่นขัน้ตอนขออนุมัติจดัซ้ือจดัจา้ง

(org 03) ใบรับรองประเมินเบือ้งต้น
ราย 50 - - -

เกษตรกร (มม.)       อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูล
 10) ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหมอนิทรีย ์ (มม.) เขต 6 - - -

ต.ค. 61 - ส.ค. 62 สาขา 150 - 282 188.00  - ตรวจประเมินรับรอง/ตรวจติดตามเกบ็
มาตรฐาน (มกอช.) ตัวอยา่งสินค้าเกษตรอนิทรียว์เิคราะห์

ปริมาณสารตกค้าง และยาสัตวต์กค้าง
ก.พ. - ก.ย. 62 กลุ่ม 5 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการอบรมเชิงปฏบิติั

การรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.) การด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ส าหรับ
 13) โครงการ Q อาสา (มกอช.) รายการ 50 - 45 90.00 ผู้ตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น
 14) โครงการพฒันาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.) ราย 100 - 99 99.00

พ.ย. 61 - ส.ค. 62 จงัหวดั 3 - 2 66.67  - อบรมเพือ่จดัท าขอ้มูลขึน้ทะเบยีนและ
การรับรองมาตรฐาน (มกอช.) ทวนสอบระบบการด าเนินงาน
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 11) โครงการตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอนิทรียท์ี่ได้

 12) โครงการพฒันาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบ

 15) โครงการยกระดับเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วมเขา้สู่ระบบ

                 (1.1) สุ่มเตรียมความพร้อม (T1) กลุ่มใหม่ป ี2562

                 (1.2) Organnic Thailand (T3)                                            (กลุ่มต่อเนื่องจากป ี2561)

    8.4) เอกสารบนัทึกเกษตรกร (org 02) และใบสมัครเกษตรกร 

 9) ตรวจวเิคราะหส์ารตกค้างและความอดุมสมบรูณ์ในดินของ

     8.2) การตรวจรับรองเกษตรอนิทรียต์รวจรับรองระบบ การผลิต

            (1) การตรวจรับรองเบือ้งต้น



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ธ.ค. 61 - พ.ค. 62 ราย 50 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
smart farmer เพือ่เขา้สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ (มกอช.)

พ.ย. 61 - ก.ย. 62 โรง 1 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการลงพืน้ที่ส ารวจ
(โรงสี/โรงคัดบรรจุ) (มกอช.)

ระบบ/ร้อยละ 1 - 1/46.67 46.67
มาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) กรมประมง เพือ่ใหก้ารรับรองตาม
ระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 (ปม.)

ราย 200 10 22 11.00
ผลิตผล และผลิตภณัฑ์สัตวน์้ าตามมาตรฐาน มกษ . อนิทรีย ์ตามระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17065

คร้ัง 1 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ระบบมาตรฐาน ส าหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ (ปม.)

ฉบบั 1 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
สัตวน์้ าอนิทรีย ์(ปม.)
 22) ตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภณัฑ์สัตวน์้ าอนิทรีย ์ (ปม.) ราย 10 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
 23) การตรวจรับรองการผลิตพชือนิทรีย ์ (วก.) แปลง 4,585 581 2,411 52.58

ทีเ่ก่ียวขอ้งกับเกษตรอินทรีย์
 1) พฒันาตลาดสีเขยีว (ปศ.) แหง่ 17 9 13 76.47

ราย 100 - 100 100.00
(ปศ.)
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 2) ฝึกอบรมแปรรูปเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัสินค้าปศุสัตวอ์นิทรีย์

 18) รักษาและพฒันาระบบคุณภาพหน่วยรับรอง กองพฒันาระบบ

 19) ตรวจประเมินเพือ่ให ้และคงไวซ่ึ้งการรับรองระบบการผลิต

 20) เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ ์และสนับสนุนการปฏบิติัเพือ่เขา้สู่

 21) จดัท าคู่มือการปฏบิติัในการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์

กลยทุธ์ที ่3.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ

 16) โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการผลิตของ Young 

 17) โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

 3) การจดัท ารหสัสถติิพกิดัศุลกากรส าหรับสินค้าเกษตรอนิทรีย ์ (สศก.) สินค้า 5  -  -  -  - ด าเนินการจดัท าระยะที่ 1 จ านวน
5 สินค้า คือ ชา มะพร้าวออ่น กะทิ 
มังคุด และทุเรียน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ 
กรมศุลการกรได้ด าเนินการออกประกาศ
กรมศุลการกรที่ 45/2561 เร่ือง 
แกไ้ขเพิม่เติมรหสัสถติิสินค้า ลงวนัที่ 1
ก.พ. 61 โดยใหม้ีผลบงัคับใช้ต้ังแต่ 
 1 มี.ค. 61 เปน็ต้น ด าเนินการภายใต้
คณะท างานการขบัเคล่ือนการพฒันา
เกษตรอนิทรียแ์หง่ชาติ

กลยทุธ์ที ่3.3 ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเกษตรอินทรียส์ู่ผู้บริโภค
 1) จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ ์(ปศ.) เร่ือง 5 3 4 80.00
 2) จดังานประชาสัมพนัธผ์ลิตภณัฑ์หม่อนไหมอนิทรีย ์ (มม.) แหง่ 5 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินดาร

แหง่  - - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินดาร
ในต่างประเทศ (มม.)

ก.พ. - ส.ค. 62 คร้ัง/เร่ือง 4/3 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินดาร
ยทุธศาสตร์ที ่4 การขบัเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ในการขบัเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
กลยทุธ์ที ่4.2 สนับสนุนแหล่งเงนิทนุเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ล้านบาท 600 374 374 62.33
สนับสนุนเงินอดุหนุนแกเ่กษตรกร (งบอดุหนุน) (กข.)
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 3) จดันิทรรศการ สาธติ และออกร้านจ าหน่ายหม่อนไหมอนิทรีย์

 4) สร้างความตระหนักรู้เร่ืองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ (มกอช.)

กลยทุธ์ที ่4.1 ใชรู้ปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชนเปน็หลัก

 - โครงการเกษตรอนิทรีย ์การส่งเสริมการผลิตขา้วอนิทรีย์



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

การพัฒนาเกษตรอินทรียไ์ปสู่การปฏบิตัิ
 1) ติดตามและนิเทศงาน (ปศ.) คร้ัง 360 76 159 44.17
 2) ใหค้ าแนะน าเกษตรกรและติดตามผลการด าเนินงาน (ปศ.) คร้ัง 12 4 10 83.33
 3) การติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ (มม.) แหง่ 8 - - -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
 4) กลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาเกษตรอนิทรีย ์ (สศก.)

จงัหวดั/ร้อยละ 77 - 30 38.96
 5) ทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรียแ์หง่ชาติ (สศก.) เร่ือง/ร้อยละ 1 -/5 1/35 35.00
 6) ติดตามและประเมินผลโครงการ เร่ือง/ร้อยละ 1 -/5 1/45 45.00
งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้านบาท 1,013.62 448.03 497.50 49.08
 1) กรมวชิาการเกษตร ล้านบาท 44.82 8.01 18.79 41.92
 2) กรมการขา้ว ล้านบาท 675.55 376.83 388.76 57.55
 3) กรมประมง ล้านบาท 12.98 2.36 4.43 34.13
 4) กรมปศุสัตว์ ล้านบาท 7.42 - - -  - งบประมาณไม่สามารถแยกได้
 5) กรมพฒันาที่ดิน ล้านบาท 28.47 - - -  - อยูร่ะหวา่งจดัสรรงบประมาณ
 6) กรมหม่อนไหม ล้านบาท 3.99 0.17 1.59 39.85  - ปรับเปา้หมายงบประมาณ
 7) กรมชลประทาน ล้านบาท 160.59 52.04 60.08 37.41
 8) กรมส่งเสริมการเกษตร ล้านบาท 10.05 0.87 5.64 56.12
 9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล้านบาท 15.98 1.96 2.65 16.58
 10) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ ล้านบาท 10.56 0.07 2.42 22.92
 11) ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม ล้านบาท 34.93 5.18 10.85 31.06
 12) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ล้านบาท 1.28 0.32 1.18 92.19
 13) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ล้านบาท 7.00 0.22 1.11 15.86
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กลยทุธ์ที ่4.3 สร้างกลไกและเครือขา่ยการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์

      - ร่วมประชุมกบัคณะท างานพฒันาเกษตรอนิทรียข์องจงัหวดั



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร 
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 58.178 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 5 - 2 40.00

 - ตลาด อ.ต.ก. จดั 10 คร้ัง ในพืน้ที่
ขนาด 17.382 ลบ. มีเกษตรกร
เขา้ร่วม 400 ราย มูลค่าจ าหน่าย

การตลาดใหแ้กเ่กษตรกร 17.382 ล้านบาท
 - ตลาดพอร์โต ชิโน่ จดั 5 คร้ัง
มีเกษตรกรเขา้ร่วม 159 ราย มูลค่า
จ าหน่าย 3.916 ล้านบาท
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3. เพือ่พฒันาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซ้ือขายบนระบบออนไลน์ โดยพฒันาระบบผู้ประกอบการ /ร้านค้าออนไลน์ ใหส้ามารถจ าหน่ายและซ้ือขายสินค้าเกษตรบนเวบ็ไซต์ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

(1) ตลาดสินค้าเกษตร
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

1. เพือ่สร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดใหเ้กษตรกรน าไปพฒันาสินค้าใหต้รงตามความต้องการของตลาด
2. เพือ่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิม่ทักษะการพฒันารูปแบบสินค้า /ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการสร้างนวตักรรมใหม่ และการบริหารจดัการสินค้าใหต้รงกบัความต้องการบริโภค
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตร

ตลาดสินค้าเกษตร

1. การจดัตลาดสินค้าเกษตรในระดับพืน้ที่
    - จดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพืน้ที่ อ .ต.ก. 
ส่วนภมูิภาค และขยายผลการด าเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการ
เกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ยา่นพหลโยธนิ เพือ่ส่งเสริมและสร้างช่องทาง

รองรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลด้านการตลาดระหวา่งเวบ็ไซต์
4. เพือ่เปน็ศูนยก์ลางในการรวบรวม จ าหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอนิทรีย ์ส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพือ่เพิม่มูลค่า
เกษตรกรมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้และเกดิความเขม้แขง็ มั่นคงและยัง่ยนื และผู้บริโภคสามารถเขา้ถงึอาหารที่ปลอดภยัในราคาที่สมเหตุผล
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. การด าเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจทิัล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ระบบ 1 - - -  - ผอ.ได้เซ็นอนุมัติพฒันาเวบ็ไซต์ซ้ือขาย
ออนไลน์ (ORTORKOR.COM) เรียบร้อย
แล้ว อยูร่ะหวา่งประกาศ TOR และราคา
กลาง
 - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์เพือ่ประชาสัมพนัธเ์วบ็ไซต์
เรียบร้อยแล้ว
 - ท า M.O.U. ร่วมกบัพนัธมิตรการค้า
ในการจดัส่งสินค้าเพือ่รองรับระบบการ
ซ้ือขายของตลาด อ.ต.ก. ใหบ้ริการเดือน 
เม.ย. 62

3. การด าเนินงานศูนยร์วบรวมจ าหน่าย และกระจายสินค้า ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 1 - - -  - รวบรวมสินค้าเกษตรอนิทรีย์
เกษตรอนิทรีย ์อ.ต.ก. (เหด็แครง) จากเกษตรกร มาจ าหน่าย

ในพืน้ที่ตลาด อ.ต.ก.
 - จดัอบรมใหค้วามรู้เกษตรกรด้านการ
ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย ์ (เหด็แครง)
ต้ังแต่ พ.ย. 61 - มี.ค. 62 จ านวน
5 คร้ัง
 - เตรียมด าเนินการจดัท าโครงการ
ประชาสัมพนัธต์ลาดเกษตรอนิทรีย์
สัญจร อ.ต.ก.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 20 - 4 20.00  - เปดิบริการแล้ว : Mini อ.ต.ก. กทม.,
(Mini อ.ต.ก.) Mini อ.ต.ก.พษิณุโลก ณ สถานบริการ

น้ ามัน ป.ต.ท. อ.วงัทอง , Mini อ.ต.ก.
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4. การด าเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพือ่เกษตรกร



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ตลาดหวัหนิ โดยบรูณาการร่วมกบั ธ .ก.ส. 
ในการจดัหาเกษตรกรและประชาสัมพนัธ์ , 
Mini อ.ต.ก.นครพนม เปดิบริการในวนัที่
6 มี.ค. 62
 - ส่วนที่มีการด าเนินการเพิม่เติม :
Mini อ.ต.ก.สระบรีุ บริเวณ อ.ส.ค. 
อยูร่ะหวา่งกอ่สร้างอาคาร ร้านค้าให้
แล้วเสร็จภายใน 10 พ.ค. 62

 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 1 - - -  - เบกิจา่ยงวดที่ 1 และ 2 แล้ว 4.010 
ล้านบาท 
 - ด าเนินการเกบ็รายละเอยีดผนังกัน้บนัได
ทางขึน้และทางเดินโดยรอบอาคาร รวมถงึ
ติดต้ังระบบไฟฟา้และระบบน้ าบริเวณ
โดยรอบอาคาร
 - ความคืบหน้าการด าเนินงาน

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 58.18 - 2.66 4.57 ร้อยละ 90.00
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5. การจดัต้ังตลาดน้ า อ.ต.ก. 



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 10,031,940 ล้านบาท 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
ราย 1,155 90 1,164 100.78  - พืน้ที่มีการปรับปรุงขอ้มูลสะสม

(ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 1,111 ราย 
เปน็ 1,074 ราย

2. พฒันาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจดัร้าน ฯลฯ แหง่ 77 7 50 64.94  - พืน้ที่มีการปรับปรุงขอ้มูลสะสม
(ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 41 แหง่
 เปน็ 43 แหง่

3. สร้างและส่งเสริมเครือขา่ยตลาดเกษตรกร ราย 1,439 105 612 42.53  - พืน้ที่มีการปรับปรุงขอ้มูลสะสม
(ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 471 ราย

4. ประชาสัมพนัธต์ลาดเกษตรกรถาวร คร้ัง 8 - - - เปน็ 507 ราย
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 10.03 0.63 5.63 56.13  - พืน้ที่มีการปรับปรุงขอ้มูลสะสม

(ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 4.83
ล้านบาท เปน็ 5.00 ล้านบาท
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1. พฒันาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

(2) การตลาดเกษตรกร
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

เพือ่เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร พฒันาศักยภาพ เพิม่ประสิทธภิาพของเกษตรกร พฒันาตลาดเกษตรกรใหเ้ปน็ที่รู้จกั และสร้างเครือขา่ยเชื่อมโยงตลาด

ตลาดเกษตรกร 77 จงัหวดั
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมทั้งพฒันาตลาดที่มีศักยภาพใหเ้ปน็ตลาดเกษตรกรถาวร



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ ำนวน 24,350,000 บำท (งบด ำเนินงำน 3,085,000 บำท งบเงินอดุหนุน 21,265,000 บำท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

แหง่ 12 6 11 91.67  - สหกรณ์นิคมแม่แตง จ ำกดั จ .เชียงใหม่
แหง่ 12 1 8 66.67 ขอยกเลิกและขอคืนงบประมำณ 

เนื่องจำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรกอ่สร้ำง
ตลำดสินค้ำตำมรำยละเอยีดรำยกำร
ที่ยนืได้

    2.1 จดัท ำฐำนขอ้มูลกำรใช้ประโยชน์ทะเบยีนผู้ขำยและ แหง่ 42 19 19 45.24  - เพิม่เปำ้หมำยจำก 30 แหง่ เปน็ 

กำรด ำเนินกจิกรรมทำงกำรตลำด 2/ 42 แหง่ เนื่องจำกเพิม่สหกรณ์ที่
กอ่สร้ำงตลำดสินค้ำเกษตรอกี 12 แหง่

    2.2 จดัอบรมกำรพฒันำสินค้ำปลอดภยัใหม้ี QRCode แหง่ 30 20 30 100.00
(co - op Market)
3. ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึน้
    3.1 จ ำนวนเกษตรกรที่น ำสินค้ำมำจ ำหน่ำยในตลำด รำย 4,300 779 779 18.12
    3.2 มูลค่ำสินค้ำที่มำจ ำหน่ำยได้ บำท - 1,023,230 1,023,230 -
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1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนตลำดสินค้ำเกษตรในสหกรณ์ 1/

    1.2 จดัอบรมวำงแผนบริหำรจดักำรตลำดสินค้ำเกษตร

2. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์

(3) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

เพือ่จดัต้ังตลำดสินค้ำเกษตรในสหกรณ์ ใหส้มำชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร
จดัต้ังตลำดสินค้ำเกษตร 42 แหง่
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.3 สมำชิกสหกรณ์มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ร้อยละ 10 7.90 7.90 79.00  - วนัที่ 31 มี.ค. 62 มีจ ำนวนสมำชิก

สหกรณ์ 62 รำย คิดเปน็ร้อยละ 7.9 
ของจ ำนวนเกษตรกรที่มำจ ำหน่ำยสินค้ำ
ในตลำด 779 รำย

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้ำนบำท 24.35 6.50 20.26 83.20  - ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมำณ

ที่เบกิจำ่ยเฉพำะเดือน มี .ค. 62 เนื่องจำก
ค ำนวนสูงไป

หมายเหต ุ:  1/ เร่ิมด ำเนินกำรกอ่สร้ำงตลำดในสหกรณ์แล้ว จ ำนวน 5 สหกรณ์ (คำดวำ่จะแล้วเสร็จ ในเดือน ส .ค. 62) ส ำหรับสหกรณ์ในส่วนที่เหลือ จ ำนวน 7 สหกรณ์ อยูร่ะหวำ่งกำรประกำศหำผู้รับจำ้ง

                2/ เร่ิมด ำเนินกำรเมื่อกำรกอ่สร้ำงตลำดสินค้ำเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซ่ึงก ำหนดแผนไวใ้นเดือน ส .ค. 62 เปน็ต้นไป)
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบั กรมกำรขำ้ว กรมชลประทำน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน กรมปศุสัตว ์กรมประมง กรมวชิำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม กำรยำงแหง่ประเทศไทย และส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการป ี2562 จ ำนวน 326,701,820 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. การบริหารจัดการในภาพรวม คร้ัง - - 18 -
    1.1 กำรรับสมัครเกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร (รำยใหม่ ป ี2562) รำย 70,000 1,121 68,752 98.22
    1.2 กำรประเมินศักยภำพเกษตรกรและกำรจดักลุ่มเกษตรกร
          1) เกษตรกร ป ี2561 รำย 70,172 13,378 55,641 79.29
              1.1) กลุ่ม A รำย - 1,640 13,969 -
              1.2) กลุ่ม B รำย - 8,164 30,120 -
              1.3) กลุ่ม C รำย - 3,574 11,552 -
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หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. เกษตรกรรำยเดิมปงีบประมำณ พ .ศ. 2560 จ ำนวน 70,034 รำย และเกษตรกรรำยเดิมปงีบประมำณ พ .ศ. 2561 จ ำนวน 70,172 รำย โดยมีกำรประเมินศักยภำพและจดักลุ่ม
เปน็กลุ่ม A : เกษตรกรที่สำมำรถพฒันำตนเองสู่เกษตรทฤษฎใีหม่ขัน้ที่ 1 และท ำเปน็ต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกอืบจะไปสู่เกษตรทฤษฎใีหม่ขัน้ที่ 1 และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยูใ่นขัน้ตอนเรียนรู้
และพฒันำสู่เกษตรทฤษฎใีหม่ขัน้ที่ 1 เพือ่กำรพฒันำตำมแนวทำงที่ก ำหนดไวใ้นปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

การส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม ่(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎใีหม ่ถวายในหลวง) ปี 2562
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

1. เพือ่ร ำลึกในพระมหำกรุณำธคุิณอนัหำที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย

1. เกษตรกรรำยใหม่ปงีบประมำณ พ .ศ. 2562 จ ำนวน 70,000 รำย ที่มีควำมสมัครใจและมีคุณสมบติัตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดทุกจงัหวดัทั่วประเทศ

2. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรที่เขำ้ร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ในกำรปฏบิติัตำมระบบเกษตรทฤษฎใีหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้เพือ่กำรประกอบอำชีพได้อยำ่งมั่นคงและยัง่ยนื
3. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรที่เขำ้ร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกจิกรรม ทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎใีหม่ขัน้ที่ ๑ และสำมำรถพฒันำไปสู่ขัน้ที่ ๒ และขัน้ที่ ๓ ได้ต่อไป



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

          2) เกษตรกร ป ี2560 รำย 70,034 - 55,239 78.87
              2.1) กลุ่ม A รำย - - 17,634 -
              2.2) กลุ่ม B รำย - - 28,313 -
              2.3) กลุ่ม C รำย - - 9,292 -
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชงิปฎบิตักิาร
    2.1 กำรฝึกอบรมหลักสูตรกลำง กำรปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎใีหม่
           - เกษตรกร ป ี2562 รำย - 2,348 2,521 -
    2.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เฉพำะสำขำ
          1) เกษตรกร ป ี2562 รำย - 3,415 3,527 -
          2) เกษตรกร ป ี2561 รำย - 304 2,206 -
          3) เกษตรกร ป ี2560 รำย - - 1,838 -
    2.3 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ัง - 2 9 -
          1) เกษตรกร ป ี2562 รำย - 115 275 -
          2) ปรำชญเ์กษตร รำย - 4 14 -
          3) เกษตรกรต้นแบบ รำย - 5 15 -
3. การจัดท าฐานขอ้มลูของเกษตรกร ป ี2562
    3.1 กำรท ำแฟม้รำยบคุคล รำย - 5,529 9,703 -
    3.2 กำรท ำผังแปลง รำย - 1,773 5,523 -
    3.3 กำรท ำแผนกำรผลิต รำย - 1,719 4,885 -
4. การจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน
    4.1 เกษตรกร คร้ัง/รำย - -/52 15/52 -
    4.2 หน่วยงำนรัฐ คร้ัง/รำย - -/44 13/44 -
    4.3 ภำคประชำสังคม คร้ัง/รำย - -/34 13/34 -
    4.4 ภำคเอกชน คร้ัง/รำย - -/30 3/30 -
    4.5 สถำบนักำรศึกษำ คร้ัง/รำย - -/30 12/30 -
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

5. การสนับสนุนปจัจัยการผลิต
    5.1 เกษตรกรที่สนับสนุน
          1) เกษตรกร ป ี2562 รำย - 1,555 2,250 -
          2) กษตรกร ป ี2561 รำย - 43 7,434 -
          3) เกษตรกร ป ี2560 รำย - 33 6,964 -
   5.2 ปจัจยักำรผลิตที่สนับสนุน
          1) พนัธุพ์ชื ไม้ผล/ เมล็ดพนัธุผั์ก/ ท่อนพนัธุห์ม่อน ต้น/ซอง/ท่อน - 1,875/-/- 3,971/4,862/1,875 -
          2) สัตวป์กี ไกไ่ข ่เปด็ไข ่เปด็เทศ ตัว - 6,360 33,680 -
          3) สัตวน์้ ำ ปลำกนิพชื ตัว - 380,420 2,814,420 -
          4) วสัดุอปุกรณ์ในกำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพ / ถงัหมัก ชุด/ถงั - - - -
          5) อืน่ ๆ (ระบุ) ระบหุน่วย - - - -
6. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ คร้ัง/รำย - 25/- 72/- -
7. การก ากับ ตดิตาม ตรวจเยีย่มเกษตร
    - กำรติดตำมตรวจเยีย่มระดับจงัหวดั คร้ัง/รำย - -/1,215 -/13,349 -
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้ำนบำท 326.70 4.12 6.77 2.07  
    8.1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล้ำนบำท 6.50 0.27 0.37 5.69
    8.2 กรมกำรขำ้ว ล้ำนบำท 4.50 0.06 0.07 1.56
    8.3 กรมชลประทำน ล้ำนบำท 4.64 0.99 0.99 21.34
    8.4 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ล้ำนบำท 31.02 0.80 2.47 7.96
    8.5 กรมพฒันำที่ดิน ล้ำนบำท 95.24 0.04 0.04 0.04
    8.6 กรมปศุสัตว์ ล้ำนบำท 83.89 0.82 0.82 0.98
    8.7 กรมประมง ล้ำนบำท 55.61 0.45 0.94 1.69
    8.8 กรมวชิำกำรเกษตร ล้ำนบำท 6.00 0.05 0.05 0.83

1-56



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    8.9 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ล้ำนบำท 17.84 0.01 0.01 0.06
    8.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล้ำนบำท 4.07 0.07 0.07 1.72
    8.11 กรมหม่อนไหม ล้ำนบำท 8.17 0.05 0.05 0.61
    8.12 ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม ล้ำนบำท 3.10 0.21 0.24 7.74
    8.13 กำรยำงแหง่ประเทศไทย ล้ำนบำท 4.12 - - -
    8.14 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ล้ำนบำท 2.00 0.30 0.65 32.50

1-57



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขา้ว ร่วมกบั กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ
เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 1,590,399,700 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. การส่งเสริมการปลูกขา้ว ป ี2561/62 รอบที่ 2 (กข.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 ล้านไร่ 11.36 0.86 11.32 99.65
2. การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ป ี2561/62 รอบที่ 2 (กสก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62
    2.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึน้ทะเบยีน ครัวเรือน 300,000 139,803 492,452 164.15
    2.2 พืน้ที่ปลูกขา้วที่ขึน้ทะเบยีน ล้านไร่ 11.36 2.13 8.33 73.33
3. การส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.)  ต.ค. 61 -  มิ.ย. 62 ไร่ 200,000 1,351.00 162,831.25 81.42  - เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิจ์าก
4. การส่งเสริมการปลูกขา้ว ป ี2562/63 รอบที่ 1 (กข.) พ.ค. 61 - ก.ย. 62 ล้านไร่ 58  -  -  - คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
5. การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ป ี2562/63 รอบที่ 1 (กสก.) พ.ค. 61 - ก.ย. 62 ระดับอ าเภอ และส่ังจา่ยเงินอดุหนุน
    5.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึน้ทะเบยีน ครัวเรือน 4,000,000  -  -  - ใหเ้กษตรกรแล้ว 4,301 ราย พืน้ที่
    5.2 พืน้ที่ปลูกขา้วที่ขึน้ทะเบยีน ล้านไร่ 58  -  -  - 31,150.25 ไร่
6. การผลิตและกระจายเมล็ดพนัธุดี์ (กข.) ต.ค. 61 -  ก.ย. 62
    6.1 ปริมาณเมล็ดพนัธุท์ี่ผลิตได้ ตัน 84,000 6,061.58 42,744.08 50.89
    6.2 ปริมาณเมล็ดพนัธุท์ี่กระจายได้ ตัน 84,000 3,572.32 21,042.00 25.05
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แผนการผลิตและการตลาดขา้วครบวงจร
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

เพือ่ใหเ้กดิความสมดุลระหวา่งอปุสงค์กบัอปุทานขา้ว สร้างเสถยีรภาพราคาขา้ว และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและการตลาดขา้ว
จดัท าพืน้ที่เปา้หมายส่งเสริมการปลูกขา้วปลีะประมาณ 70 ล้านไร่ ผลผลิต 33 ล้านตันขา้วเปลือก
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

7. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ ่ (กข.)  ต.ค. 61 -  ก.ย. 62
    7.1 กลุ่มแปลงใหญ่ แปลง 2,370 - 2,370 100.00
    7.2 การถา่ยทอดความรู้ ราย 135,795  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการรวบรวมขอ้มูล

จ านวนเกษตรกรที่จะเขา้ร่วมอบรม
ถา่ยทอดความรู้ เพือ่ขออนุมัติ

    7.3 การสนับสนุนปจัจยัการผลิต แปลง 2,370 - 2,360 99.58  - ขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพนัธุข์า้ว
ไปแล้วจ านวน 5,042.125 ตัน
และอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

    7.4 การตรวจรับรองขา้ว GAP แปลง 725  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งเตรียมความพร้อม
การถา่ยทอดความรู้การผลิตขา้วตาม
มาตรฐานขา้ว GAP

    7.5 การพฒันาผู้น าชาวนาในนาแปลงใหญ่ ราย 5,034  -  -  -  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัอบรม
8. การส่งเสริมการผลิตขา้วอนิทรีย ์ (กข.)  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 400,000 - 918,004.00 229.50  - เนื่องจากมีผู้สมัครเขา้ร่วมโครงการ

จ านวนมาก กรมการขา้วจะคัดกรอง
อกีคร้ัง

9. การส่งเสริมการผลิตขา้วและการตลาดขา้วพนัธุ ์กข 43 (กข.)  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 60,000 - 11,327 18.88
10. การส่งเสริมการผลิตขา้วหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.)  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 61,427 - 64,830.25 105.54  - อยูร่ะหวา่งการจดัสรรเมล็ดพนัธุข์า้ว
11. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นย าสูง (กข.)  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 21 - 21 100.00  - ได้ด าเนินการเตรียมพืน้ที่ เตรียมดิน

ไร่ 1,050 - 1,050 100.00 และจดัท าแผนที่ Digital ส ารวจและ
12. การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (กข.)  ต.ค. 61 -  ก.ย. 62 ราย 11,250 - 1,738 15.45 เกบ็ขอ้มูลดิน
13. การเชื่อมโยงตลาดขา้วอนิทรียแ์ละขา้ว GAP ครบวงจร (กข.)  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
      13.1 ขา้วอนิทรีย์ ตัน 3,090  -  -  -
      13.2 ขา้ว GAP ตัน 8,955  -  -  -
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

14. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 1,590.40 428.74 500.51 31.47
      14.1 กรมการขา้ว ล้านบาท 1,383.36 396.67 465.32 33.64
      14.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ล้านบาท 207.04 32.07 35.19 17.00  - เงินอดุหนุน 200 ล้านบาท

จะด าเนินการเขา้บญัชีเกษตรกร
หลังผ่านการรับรองสิทธจิาก
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ
ระดับอ าเภอ ช่วงเดือน มี .ค. - มิ.ย.62
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน ร่วมกบั กรมพฒันาที่ดิน ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2554 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 51,718,110,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. แผนงานการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า (ชป.)
    1.1 สร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต
          1) การจดัหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ที่ชลประทาน 2556 - 2565 รายการ 422 7 25 5.92
              1.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ 193,113 1,210 6,210 3.22
              1.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ 256,656 2,050 10,650 4.15
              1.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. 31.57 - 0.12 0.38
              1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน 74,412 418 2,527 3.40
          2) กอ่สร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ ่11 โครงการ 2554 - 2565 รายการ 100 - 4 4.00
              2.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ 20,700 - 5,500 26.57
              2.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ - - - -
              2.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. - - - -
              2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
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 การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ า
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

เพือ่บริหารจดัการทรัพยากรน้ าอยา่งเปน็ระบบ ตามแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ทั้งน้ าบนดินและน้ าใต้ดิน ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ใหส้ามารถแกไ้ขปญัหา น้ าแล้ง 

บริหารจดัการน้ าและเพิม่พืน้ที่ชลประทาน 272,612 ไร่

น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต น้ าอปุโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟืน้ฟปูา่ต้นน้ า การเชื่อมโยงโครงขา่ยลุ่มน้ า การปรับปรุง พฒันา และเพิม่ประสิทธภิาพแหล่งน้ า ปอ้งกนั
และบรรเทาอทุกภยัพืน้ที่ชุมชน พืน้ที่เศรษฐกจิส าคัญ จดัหาพืน้ที่รับน้ านอง จดัการคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก ลดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ตลอดจนการบริหารจดัการองค์กรลุ่มน้ า แกป้ญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่การผลิต โดยปรับปรุงพฒันาน้ าเพือ่การเกษตร อตุสาหกรรม การท่องเที่ยว พืน้ที่เศรษฐกจิพเิศษ และระบบนิเวศน์

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

(ณ 28 ก.พ. 62)ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

(ณ 28 ก.พ. 62)ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

          3) โครงการปรับปรุงชลประทาน 2560 - 2563 รายการ 3,877 486 1,920 49.52
              3.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ - - - -
              3.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ 773,972 25,230 49,241 6.36
              3.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. - - - -
              3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
          4) จดัรูปที่ดิน 2562 ไร่ 92,828 - - -
    1.2 การจดัการน้ าท่วมและอทุกภยั
          1) โครงการปอ้งกนัและบรรเทาภยัจากน้ า 2558 - 2564 รายการ 171 2 8 4.68
              1.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ - - - -
              1.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ 400,000 500 8,516 2.13
              1.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. - - - -
              1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
          2) โครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองชัยภมูิ (ระยะที่ 1) 2562 - 2562 รายการ 2 - - -
จงัหวดัชัยภมูิ
              2.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ - - - -
              2.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ - - - -
              2.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. - - - -
              2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
          3) โครงการบรรเทาอทุกภยัอ าเภอหาดใหญ ่ (ระยะที่ 2) 2558 - 2563 รายการ 13 - - -
จงัหวดัสงขลา
              3.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ - - - -
              3.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ 12,500 - - -
              3.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. - - - -
              3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

(ณ 28 ก.พ. 62)ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

          4) โครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครศรีธรรมราช 2561 - 2565 รายการ 13 - - -
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดันครศรีธรรมราช
              4.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ - - - -
              4.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ - - - -
              4.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. - - - -
              4.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
          5) โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล - บางไทร 2562 รายการ 2 - - -
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
              5.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ - - - -
              5.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ - - - -
              5.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. - - - -
              5.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
    1.3 การจดัการคุณภาพน้ า
          1) โครงการจดัการคุณภาพน้ า 2560 - 2563 รายการ 56 9 15 26.79
              1.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ - - - -
              1.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ 40,000 2,450 4,150 10.38
              1.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. - - - -
              1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
2. แผนงานบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ที่ระดับภาค (ชป.)
    2.1 แผนงานบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ที่ระดับภาค 
          1) แผนงานบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ที่ระดับภาค 2562 - 2564 รายการ 187 1 4 2.14
               1.1) พืน้ที่ชลประทาน ไร่ 58,799 250 250 0.43
               1.2) พืน้ที่รับประโยชน์ ไร่ 395,236 400 12,650 3.20
               1.3) ความจเุกบ็กกั ล้าน ลบ.ม. 15.46 - - -
               1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์ ครัวเรือน - - - -
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

(ณ 28 ก.พ. 62)ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

3. โครงการกอ่สร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 บอ่ 38,314 - 21,483 56.07
4. โครงการพฒันาแหล่งน้ าชุมชน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 7 - - -
5. โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การอนุรักษดิ์นและน้ า (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 177 - 14 7.91
6. การจดัการแหล่งน้ าในเขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 17 - - -
7. โครงการปฏบิติัการฝนหลวง (ฝล.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ล้านไร่ 230 13 186 80.87
8. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 51,718.11 2,926.93 14,001.76 27.07
    8.1 กรมชลประทาน ล้านบาท 49,600.00 2,908.00 13,938.00 28.10
    8.2 กรมพฒันาที่ดิน ล้านบาท 1,633.85 - 1.75 0.11
    8.3 ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม ล้านบาท 17.10 0.70 1.83 10.70
    8.4 กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร ล้านบาท 467.16 18.23 60.18 12.88
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกบั กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรใหก้บัสถาบนัเกษตรกรเพือ่ใหบ้ริการแกส่มาชิก (กสส.) 2. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการของสถาบนัเกษตรกรในการบริหารจดัการ

และอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรแกส่มาชิก (กสส.)  3. เพือ่พฒันาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ตลอดจนสร้าง
ช่างเกษตรประจ าท้องถิน่ส าหรับรองรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วของการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของประเทศ (กสก.) 4. เพือ่พฒันาศักยภาพธรุกจิการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรแปลงใหญ่
ใหม้ีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธภิาพ (กสก.) 

เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 31,551,220 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. สนับสนุนเงินอดุหนุนในการจดัหาเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร  พ.ย. - ธ.ค. 61 แหง่ 14 - 13 92.86
ใหก้บัสหกรณ์ (กสส.)
2. พฒันาศักยภาพการบริหารเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร
ในสหกรณ์ (กสส.)
    2.1 อบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกล พ.ย. 61 - มี.ค. 62 ราย 2,275 910 1,680 73.85  - จดัอบรมการวางแผนการบริหารจดัการ
ทางการเกษตรร่วมกนั เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 26 สหกรณ์
    2.2 อบรมหลักสูตรการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล พ.ย. 61 - มี.ค. 62 ราย 140 80 80 57.14
ทางการเกษตร
3. แนะน า ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจกัรกล พ.ย. 61 - มี.ค. 62 สหกรณ์ 65 25 51 78.46
ทางการเกษตร (กสส.)
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หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

การส่งเสรมิเพ่ิมมลูค่าสินค้าและการใชเ้ครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

1. สนับสนุนเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร จ านวน 14 แหง่  2. พฒันาศักยภาพการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรในสถาบนัเกษตรกร จ านวน 2,400 ราย  3. เกษตรกรในท้องถิน่
มีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษา และการบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกล จ านวน 3,000 ราย
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. สร้างช่างเกษตรท้องถิน่ประจ าพืน้ที่แปลงใหญ ่ (กสก.) พ.ย. 61 - ม.ค. 62  - ปรับแผนการด าเนินงานการอบรม
    4.1 หลักสูตรระดับที่ 1 ราย 2,100 - 2,027 96.52 ถงึเดือน พ.ค. 62
    4.2 หลักสูตรระดับที่ 2 ราย 200 - 25 12.50
    4.3 หลักสูตรระดับที่ 3 ราย 100 - 60 60.00
5. ส่งเสริมการใช้และใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในพืน้ที่
แปลงใหญอ่ยา่งมีประสิทธภิาพ (กสก.)
    5.1 พฒันาศักยภาพผู้ใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรชุมชน ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 ราย 300 - 150 50.00
    5.2 ติดตามนิเทศใหค้ าปรึกษา แกไ้ขปญัหา และประเมินผล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 10 - 4 40.00
การปฎบิติังานศูนยบ์ริการเตรียมดินเพือ่เพิม่ผลผลิตมันส าปะหลัง
    5.3 สาธติการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เม.ย. - พ.ค. 62 ไร่ 200  - 100 50.00
การผลิต
    5.4 ถา่ยทอดความรู้ด้านเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพือ่เพิม่  เม.ย. - พ.ค. 62 ราย 300  -  -  -  - ได้รับการจดัสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 2
ประสิทธภิาพการผลิต
    5.5 พฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยทีางการเกษตรแบบแม่นย า / ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 คร้ัง 5  -  -  -  - ได้รับการจดัสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 2
อจัฉริยะในพืน้ที่น าร่องแปลงใหญ่
6. ประชุมเชิงปฏบิติัการการด าเนินงานโครงการ (กสก.)  ธ.ค. 61 คร้ัง 1 - 1 100.00
7. ประชาสัมพนัธ ์(กสก.)
    7.1 จดัท าเอกสารเผยแพร่ การใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล  ธ.ค. 61 เร่ือง 1 - 1 100.00  - จดัท าเอกสารเผยแพร่การใช้และบ ารุงรักษา
การเกษตร เคร่ืองจกัร จ านวน 5,000 เล่ม
    7.2 จดังานบริการซ่อมเคร่ืองยนต์เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต  ม.ค. - พ.ค. 62 คร้ัง 2 1 1 50.00  - จดัคร้ังที่ 1 วนัที่ 7 มี.ค. 62 จ.ขอนแกน่
8. ติดตามประเมินผล (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1  -  -  - 
9. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 31.55 - 27.04 85.71
    9.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล้านบาท 26.84 - 25.00 93.14
    9.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ล้านบาท 4.71 - 2.04 43.31
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกบั กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมพฒันาที่ดิน และกรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ
เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ านวน 62,908,900 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. ธนาคารโค - กระบอื เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ตค. 61 - ก.ย. 62 จงัหวดั 73 - - -
    1.1 สนับสนุน โค - กระบอื แกเ่กษตรกรรายใหม่   ราย 9,000 1,280 7,883 87.59
    1.2 มอบกรรมสิทธิ ์โค - กระบอื เมื่อปฏบิติัตามเง่ือนไขโครงการ ราย 5,000 2,226 6,760 135.20
    1.3 ใหค้ าแนะน า ดูแล เกษตรกรรายเดิม ราย 110,000 9,200 55,200 50.18
2. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 10 - 10 100.00
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 10 - 10 100.00

สมาชิกเหน็ถงึประโยชน์และเขา้ร่วม (จดัต้ังป ี59 - 61)
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 1 - 1 100.00

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 1 - - -  - อยูร่ะหวา่งชี้แจงท าความเขา้ใจและ
ศึกษาการด าเนินงานรูปแบบธนาคารฯ 
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    2.3 ชี้แจงท าความเขา้ใจแกส่หกรณ์และสมาชิกเปา้หมาย
เกีย่วกบัการด าเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จดัต้ังป ี62) 
    2.4 ก าหนดรูปแบบและวธิกีารด าเนินการของธนาคารฯ 
พร้อมทั้งจดัท าระเบยีบวา่ด้วยการจดัต้ังธนาคารฯ (จดัต้ังป ี62) 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ธนาคารสินค้าเกษตร
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

เพือ่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบนัเกษตรกรและคนในชุมชนเปน็หลัก โดยการรับฝาก ถอน ใหย้มื หรือแลกเปล่ียนสินค้าเกษตร เพิม่ผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต
ด าเนินการในพืน้ที่ 77 จงัหวดั จ านวน 8 ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบอื เพือ่เกษตรกรตามพระราชด าริ ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
ธนาคารเมล็ดพนัธุข์า้วชุมชน ธนาคารเมล็ดพนัธุใ์นสถาบนัเกษตรกร ธนาคารขา้วในสถาบนัเกษตรกร ธนาคารหม่อนไหม และธนาคารปุย๋อนิทรียแ์หง่ใหม่
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

    2.1 ติดตาม แนะน า ประเมินผลการด าเนินงาน (จดัต้ังป ี59 - 61)
    2.2 ประชาสัมพนัธเ์ชิญชวนการด าเนินงานโครงการฯ เพือ่ให้



ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ต.ค. 61 - มี.ค. 62 แหง่ 1 - - - และเตรียมความพร้อมในการกอ่สร้าง
โรงเรือนเล้ียงตามงบอดุหนุนที่ได้รับ

    2.6 งบประมาณที่เบกิจา่ย บาท 3,412,500 - 3,219,550 94.35  - อยูร่ะหวา่งส่งมอบอปุกรณ์ตามสัญญา
3. ธนาคาสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า
แบบมสี่วร่วม) 

แหง่ 20 - - -
สัตว์น้ าแบบมสี่วนร่วม) ในแหล่งน้ าใหม ่

การปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ
ต.ค. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 3 - 1 33.33

การด าเนินงานโครงการประจ าป ี
ส.ค. 62 คร้ัง/ปี 1 - - -

ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 คร้ัง/ปี 12 5 8 66.67

ต.ค. 61 แหง่ 20 - 20 100.00
พ.ย. 61 แหง่ 20 - 20 100.00

รายละเอยีดโครงการฯ
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    2.5 สนับสนุนการกอ่สร้างโรงเรือนเล้ียงโคนมทดแทนฝูง
พร้อมอปุกรณ์ (จดัต้ังป ี62)

          2) จัดตัง้กลไกความร่วมมอื การประสานงานระดบัทอ้งถ่ิน
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ
               2.1) คัดเลือกพืน้ที่แหล่งน้ าเปา้หมาย
               2.2) ประชุมร่วมกบัชุมชนเปา้หมายเพือ่ชี้แจง

โครงการเพือ่ชี้แจงติดตามความกา้วหน้าโครงการ และสรุปผล

               1.2) ฝึกอบรมใหค้วามรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์
และเพิม่ศักยภาพใหแ้กค่ณะกรรมการธนาคารฯ และเจา้หน้าที่
ในการด าเนินงานโครงการใหเ้กดิประสิทธภิาพสูงสุด
               1.3) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการฯ ใหเ้ปน็ไปตามแผนการด าเนินงาน

    3.1 จัดตัง้ธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิต

          1) จัดตัง้กลไกความร่วมมอื และสนับสนุนการพัฒนา
         ศักยภาพคณะท างานโครงการฯ ในการด าเนินโครงการตามแผน

               1.1) ประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนการด าเนินงาน



ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

พ.ย. 61 แหง่ 20 - 20 100.00

ธนาคารฯ
ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 200 31 101 50.50

อยา่งต่อเนื่อง

ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ
พ.ย. 61 ฉบบั 20 - 20 100.00
ธ.ค. 61 แหง่ 20 - 20 100.00

การขบัเคล่ือนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตวน์้ าประจ า
แหล่งน้ า

เม.ย. 62 ร้อยละ 100 - 26.85 26.85  - หน่วยเปน็ร้อยละ รายงานเฉพาะ
ผลสะสม

ประจ าแหล่งน้ า
ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 คร้ัง 40 6 25 62.50

ก.พ. 62 คร้ัง 20 7 14 70.00
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               2.3) ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการธนาคารผลผลิต
เกษตรด้านการประมง และก าหนดบทบาทของคณะกรรมการ

กจิกรรมการเพิม่ผลผลิตสัตวน์้ าการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าชุมชน และ

          4) ชมุชนด าเนินกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
ชมุชนเปา้หมายไดต้ามแผนการปฏบิตังิานทีว่างไว้
              4.1) ชุมชนด าเนินกจิกรรมตามแผนการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า 
การเพาะเล้ียงสัตวน์้ าชุมชนและขบัเคล่ือนการบริหารงานของ
ธนาคารสินค้าเกษตร (กจิกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตวน์้ าแบบมีส่วนร่วม )

          3) เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ มกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูแหล่งน้ า มแีผนการปฏบิตังิานประจ าแหล่งน้ า 
คณะกรรมการธนาคารฯ และชมุชนเปา้หมาย ร่วมด าเนินโครงการ

              3.1) ส ารวจและส่งขอ้มูลพืน้ฐานแหล่งน้ าเปา้หมาย
              3.2) จดัท าแผนการใช้จา่ยเงินงบอดุหนุนในการด าเนิน

              4.2) ใหค้วามรู้แกชุ่มชน เตรียมแหล่งน้ าใหเ้หมาะสม 
และเพิม่อาหารธรรมชาติในแหล่งน้ า
              4.3) สุ่มชั่งวดัขนาดลูกปลาเพือ่อนุบาลหรือเล้ียง
เพือ่จ าหน่ายเปน็รายได้เขา้ธนาคารฯ 

              2.4) ติดตามความกา้วหน้าของการด าเนินงานโครงการฯ 



ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

มี.ค. 62 คร้ัง 20 9 9 45.00

เม.ย. 62 คร้ัง 1,600 517 766 47.88

มิ.ย. - ส.ค. 62 คร้ัง 40 - - -
แหล่งน้ าชุมชนเปา้หมาย

ก.ย. 62 คร้ัง 20 - - -

เกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า )
ธ.ค. 61 แหง่ 20 - 20 100.00

ม.ค. - ก.ค. 62 ราย 600 414 1,303 217.17
(กจิกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน์้ าแบบมีส่วนร่วม ) 

ส.ค. 62 คร้ัง 100 6 6 6.00

ส.ค. - ก.ย. 62 ฉบบั 40 - - -
ของแหล่งน้ าชุมชนเปา้หมาย

ก.ย. 62 ฉบบั 1 - - -
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          6) การรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ
เพ่ือเปน็ประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนินงานโครงการในปตีอ่ไป 
และสามารถน าไปปรับใชใ้นแหล่งน้ าอ่ืนได้
               6.1) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 
    

               6.2) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ ป ี 2562
    

               5.1) ประชุมเพือ่จดัต้ังก าหนดกฎระเบยีบ การติดตาม
การด าเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมงประจ าแหล่งน้ าชุมชนเปา้หมายฯ
               5.2) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร

               5.3) ส่งเสริมและขบัเคล่ือนใหส้มาชิกธนาคาร
มีการแลกเปล่ียนยมืปจัจยัการผลิต ผลผลิตสัตวน์้ า และรายได้ที่เกดิขึน้

ประโยชน์จากแหล่งน้ าชุมชนเปา้หมายโครงการ
          5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้า

              4.6) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตวน์้ าที่ปล่อยใน

              4.7) ประเมินผลผลิตสัตวน์้ า และมูลค่าสัตวน์้ าที่จบัใช้

              4.4) สุ่มชั่งวดัขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเล้ียง
เพือ่จ าหน่ายเปน็รายได้เขา้ธนาคารฯ 
              4.5) ผลิตและปล่อยพนัธุสั์ตวน์้ าเพือ่เพิม่ผลผลิตสัตวน์้ า 
และปล่อยอนุบาล หรือเล้ียงในแหล่งน้ าชุมชนเปา้หมาย



ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

จ านวน 20 แหง่
พ.ย. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 2 - 1 50.00

โครงการ
พ.ย. 61 คร้ัง 20 - 20 100.00
มิ.ย. 62 คร้ัง 20 3 6 30.00

พ.ย. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 200 22 112 56.00
อยา่งต่อเนื่อง

สัตว์น้ าแบบมสี่วนร่วม) ป ี2561 จ านวน 20 แหง่
พ.ย. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 2 - 1 50.00

โครงการ
ธ.ค. 61 คร้ัง 1 - - -

และเจา้หน้าที่โครงการ
พ.ย. 61 ฉบบั 20 - 20 100.00
เม.ย. 62 คร้ัง 20 6 19 95.00

(เช่น ท าปุย๋หมัก ใส่ปุย๋)
พ.ค. 62 ตัว 400,000 50,000 90,000 22.50

มี.ค. 62 คร้ัง 20 22 31 155.00
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          5) ปล่อยพนัธุสั์ตวน์้ าเพือ่เพิม่ผลผลิตสัตวน์้ าในแหล่งน้ า
      ชุมชนเปา้หมายโครงการ
          6) ประเมินผลจบัและมูลค่าสัตวน์้ าที่จบัใช้ประโยชน์
    จากแหล่งน้ าชุมชนเปา้หมายโครงการ

    3.3 ตดิตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิต

          1) ประชุมคณะท างานโครงการ และติดตามการด าเนินงาน 
      
    

          2) จดัสัมมนาเพือ่แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งคณะกรรมการ
      ธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน์้ าแบบมีส่วนร่วม ) 

          3) จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าป ี2562
                4) เตรียมแหล่งน้ าและท าการเพิม่อาหารธรรมชาติ
      

           3) ประเมินผลจบัและมูลค่าสัตวน์้ าที่จบัใช้ประโยชน์ที่
      ปล่อยในแหล่งน้ าชุมชนเปา้หมาย
           4) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจ าแหล่งน้ า
      

    3.2 ตดิตามการด าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
(สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมสี่วนร่วม ) แหง่เก่า ป ี2560 

           1) ประชุมคณะท างานโครงการ และติดตามการด าเนินงาน 
    

           2) จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าป ี2562



ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

พ.ย. 61 - ส.ค. 62 คร้ัง 200 31 122 61.00
ก.ย. 62 ฉบบั 40 - - -

ก.ย. 62 ฉบบั 1 - - -

4. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ขา้วชมุชน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 แหง่ 50 - - -
    การบริหารจัดการ
    - สัมมนาเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการธนาคาร ราย 120 - 100 83.33
    - จดัท าหนังสือคู่มือโครงการ ต.ค. 61 เล่ม 100 - 100 100.00
    4.1 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ขา้วชมุชนใหม ่ป ี2562 (20 แหง่)
          1) จดัเวทีชุมชนชี้แจงวตัถปุระสงค์โครงการและรับสมัคร ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 2,000 23 2,049 102.45
สมาชิก (1 คร้ัง)
          2) จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุข์า้ว (3 คร้ัง) ราย 2,000 844 844 42.20
              2.1) คร้ังที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62 ราย - 844 844 -
              2.2) คร้ังที่ 2 เม.ย. - ม.ย. 62 ราย - - - -
              2.3) คร้ังที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 62 ราย - - - -
          3) จดัท าแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด 1 แปลง/4ไร่) ม.ค. - ก.ย. 62 แปลง 20 1 1 5.00
          4) จดัประชุมคณะท างาน (2 คร้ัง) ราย 400 40 140 35.00
              4.1) คร้ังที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62 ราย - 40 140 -
              4.2) คร้ังที่ 2 ก.ค. - ก.ย. 62 ราย - - - -
          5) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอยา่ง 2,000 - - -
          6) สนับสนุนเมล็ดพนัธุข์า้ว ม.ค. - พ.ค. 62 ตัน 100 - 96.00 96.00
          7) มุ้งตาขา่ยไนล่อน ม.ค. - พ.ค. 62 ม้วน 400 39 60 15.00
          8) กระสอบบรรจเุมล็ดพนัธุข์า้ว ม.ค. - พ.ค. 62 ใบ 40,000 40,000 40,000 100.00
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          7) ติดตามการด าเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ าเกา่ป ี 2561
                8) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ าเกา่ 
       
      
      
    
ป ี2561 ประจ าปงีบประมาณ 2562
          9) จดัท าและเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ในแหล่งน้ าเกา่ ประจ าป ี2562



ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    4.2 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ขา้วชมุชนตอ่เน่ือง ป ี2560 - 2561 
(30 แหง่)
          1) จดัประชุมเพือ่วางแผนการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้ว (1 คร้ัง) ราย 3,000 200 800 26.67
               1.1) คร้ังที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 61 ราย - 200 800 -
               1.2) คร้ังที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 62 ราย - - - -
          2) จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุข์า้ว ราย 3,000 - - -
(2 คร้ัง)
              2.1) คร้ังที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62 ราย - - - -
              2.2) คร้ังที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 62 ราย - - - -
          3) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ตัวอยา่ง 600 54 128 21.33
          4) จดัประชุมคณะกรรมการ (1 คร้ัง) พ.ย. 61 - พ.ค. 62 ราย 600 20 240 40.00
          5) จดังานรณรงค์น าขา้วเขา้ธนาคาร และกระจาย ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 10 1 6 60.00
เมล็ดพนัธุข์า้วพนัธุดี์
    4.3 การอ านวยการและสรุปผลการปฏบิตังิาน
          1) ส่วนกลาง
               - การติดตามใหค้ าแนะน า ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 123 1 5 4.07
          2) ประชุมสรุปผลการด าเนินงานรอบส้ินปี ส.ค. - ก.ย. 62 กลุ่มภาค 50 - - -
          3) จา้งเหมานักวชิาการเกษตร (2 คน) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 2 - 2 100.00
          4) ส่วนภมูิภาค
              4.1) ติดตามและใหค้ าแนะน า (ศมข./ศวข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 123 35 114 92.68
              4.2) ประชุมสรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์ 37 2 3 8.11
              4.3) ประชุมสรุปผลการด าเนินงานรอบส้ินปี ส.ค. - ก.ย. 62 ศูนย์ 37 - - -
              4.4) จา้งเหมานักเกษตร (3 คน) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 3 - 3 100.00
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ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

5. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบนัเกษตรกร (จัดตัง้ใหม ่ป ี2562)
ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

          1) สหกรณ์ แหง่ 19 - 24 126.32
          2) กลุ่มเกษตรกร แหง่ 1 - 1 100.00

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

          1) สหกรณ์ แหง่ 19 1 1 5.26
          2) กลุ่มเกษตรกร แหง่ 1 - - -

ต.ค. 61 - ก.ย. 62  - มีสถาบนัเกษตรกรขอรับสนับสนุน
          1) สหกรณ์ แหง่ 19 - 21 110.53 เคร่ืองวดัความชื้นเมล็ดพนัธุ ์22 แหง่
          2) กลุ่มเกษตรกร แหง่ 1 - 1 100.00 จากธนาคารที่จดัต้ัง 25 แหง่ ขณะนี้
    5.4 งบประมาณที่เบกิจา่ย บาท 380,200 - 310,280 81.61 อยูร่ะหวา่งส่งมอบอปุกรณ์ตามสัญญา
6. ธนาคารขา้วในสถาบนัเกษตรกร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 93 - - -

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 31 5 13 41.94
เกษตรกรธนาคารที่จดัต้ังป ี59 - 60

ต.ค. 61 - เม.ย. 62 แหง่ 31 3 10 32.26
ของธนาคารขา้วในสถาบนัเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคาร
ท่ีจดัต้ังป ี59 - 60 

ต.ค. 61 - ก.ค. 62
ของธนาคารขา้วในสถาบนัเกษตรกร ธนาคารที่จดัต้ังป ี 61  
          1) สหกรณ์ แหง่ 52 25 28 53.85
          2) กลุ่มเกษตรกร แหง่ 5 - - -

1-74

    5.3 สนับสนุนเคร่ืองวดัความชื้นเมล็ดพนัธุ์

    6.1 ประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารขา้วในสถาบนั

    6.2 จดัท าแผนการส่งเสริมกจิกรรมการขบัเคล่ือนในรูปแบบ

    6.3 จดัท าแผนการส่งเสริมกจิกรรมการขบัเคล่ือนในรูปแบบ

    5.1 ชี้แจงโครงการกบัสหกรณ์เปา้หมาย

    5.2 ก าหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพนัธุข์า้วในสถาบนัเกษตรกร
ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที่ 



ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
เกษตรกรใหก้บัสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ
ธนาคารที่จดัต้ังป ี61  
          1) สหกรณ์ แหง่ 52 16 35 67.31
          2) กลุ่มเกษตรกร แหง่ 5 - - -

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 แหง่ 5 1 8 160.00
ในสถาบนัเกษตรกร (ต้ังใหม่ป ี62)

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 แหง่ 5 3 8 160.00
โครงการ (ต้ังใหม่ป ี62)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 5 - 4 80.00

7. ธนาคารหมอ่นไหม

ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 75 - 43 57.33  - กรมหม่อนไหมขอปรับแกไ้ขเปน็ 
 43 ราย

ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 600 81 382 63.67
ม.ค. - มี.ค. 62 ราย 40 - - -

สหกรณ์
ม.ค. - มี.ค. 62 ราย 40 - 47 117.50

          - สนับสนุนปจัจยัการผลิตด้านหม่อนไหม ม.ค. - มิ.ย. 62 แหง่ 13 1 1 7.69
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    7.3 สนับสนุนปจัจัยในการด าเนินงานธนาคาร

    6.5 คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมายที่จะส่งเสริมจดัต้ังธนาคารขา้ว

    7.2 สนับสนุนธนาคารหมอ่นไหมตอ่เน่ืองทีจ่ัดตัง้ในป ี 2560 –
2561 (16 แหง่)
          1) ประชุมเชิงปฏบิติัการทบทวนและวางแผนการด าเนินงาน
          2) จดัฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจดัการกลุ่มในรูปแบบ

          3) จดัฝึกอบรมหลักสูตร การจดัต้ังกลุ่มธนาคารเส้นไหม
ในรูปสหกรณ์

    6.6 ชี้แจงท าความเขา้ใจกบัสหกรณ์เปา้หมายที่จะเขา้ร่วม

    6.7 ก าหนดรูปแบบธนาคารขา้วในสถาบนัเกษตรกรที่เหมาะ
กบัสหกรณ์ รวมถงึการก าหนดระเบยีบและวธิปีฏบิติั (ต้ังใหม่ป ี62)

    7.1 จัดตัง้ธนาคารหมอ่นไหม ป ี2562 (2 แหง่)
          1) จดัเวทีประชาคมเพือ่สร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหาร
จดัการปจัจยัการผลิตหม่อนไหม

    6.4 แนะน าส่งเสริมการประชาสัมพนัธธ์นาคารขา้วในสถาบนั



ผลงาน ผลงานสะสม 
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง/แหง่ 5 - 1 20.00
โครงการ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง/แหง่ 5 - 2 40.00
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แหง่ 1 - - -

8. ธนาคารปุย๋อินทรียแ์หง่ใหม่ ตค. 61 - ก.ย. 62
    2.1 จดัต้ังธนาคาร แหง่ 77 - 62 80.52
    2.2 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน 2,800 - 1,544 55.14
    2.3 ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 719,100 - 348,700 48.49
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้านบาท 62.91 11.30 34.19 54.35
    9.1 กรมการขา้ว ล้านบาท 11.66 0.8 3.98 34.13
    9.2 กรมประมง ล้านบาท 11.94 0.40 6.15 51.51
    9.3 กรมปศุสัตว์ ล้านบาท 5.37 - - -
    9.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล้านบาท 6.52 0.58 4.05 62.12
    9.5 กรมพฒันาที่ดิน ล้านบาท 25.72 9.28 19.74 76.75
    9.6 กรมหม่อนไหม ล้านบาท 1.70 0.24 0.27 15.88
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    7.4 ตดิตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
          1) ประชุมเจา้หน้าที่ติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

          2) ติดตามนิเทศงานโครงการ
    7.5 อ านวยการ



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ด ำเนินกำรจดัที่ดินเพือ่กำรท ำกำรเกษตรและกำรด ำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินท ำกนิ
เปา้หมายของโครงการ เพิม่พืน้ที่และเกษตรกรที่ได้รับกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน และมีกำรวำงแผนกำรพฒันำอำชีพ
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ 2562
งบประมาณโครงการป ี2562 จ ำนวน 32,852,400 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. พืน้ที่ที่ได้รับกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน ป ี2562 ไร่ 7,196 3,620 6,145 85.39
2. พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน
    2.1 กอ่สร้ำงแหล่งน้ ำ แหง่ 4 1 4 100.00  - บำงพืน้ที่ยงัมีกำรด ำเนินกำรกอ่สร้ำง
    2.2 กอ่สร้ำงทำงและสะพำน แหง่ 1 - 1 100.00 พืน้ฐำน เช่น สระน้ ำ ถนน ระบบปะปำ
    2.3 ปรับปรุงแหล่งน้ ำ แหง่ 3 - 2 66.67 เปน็ต้น ท ำใหเ้กษตรกรยงัไม่สำมำรถ
    2.4 กอ่สร้ำงอืน่ ๆ แหง่ 8 2 3 37.50 ด ำเนินกจิกรรมทำงกำรเกษตรได้
3. จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรพฒันำอำชีพและโครงสร้ำงพืน้ฐำน รำย 1,148 290 440 38.33  - อยูใ่นขัน้ด ำเนินกำรประสำนเกษตรกร
4. งบประมำณที่เบกิจำ่ย ล้ำนบำท 32.85 5.73 16.16 49.19
    4.1 งบด ำเนินงำน ล้ำนบำท 10.94 0.76 3.33 30.44
    4.2 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ล้ำนบำท 21.91 4.97 12.83 58.56
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การจัดที่ดนิท ากินให้ชมุชนตามนโยบายรฐับาล

ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ระยะเวลาด าเนินการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

(โครงการส่งเสรมิอาชพีและพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที่ดนิแปลงรวม)



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ ำนวน 513,143,300 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. กำรก ำหนดมำตรกำรและกำรควบคุมกำรท ำกำรประมงใหเ้ปน็ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คร้ัง 50 3 20 40.00
ไปตำม พรก. กำรประมง และกฎหมำยอืน่ที่เกีย่วขอ้ง
2. กำรออกใบอนุญำต ใบรับรอง หนังสืออนุญำต และหนังสือรับรอง ฉบบั 38,758 3,619 21,505 55.49
ภำยใต้ พรก. กำรประมงและกฎหมำยอืน่ที่เกีย่วขอ้ง
3. กำรตรวจสอบกำรน ำเขำ้สินค้ำสัตวน์้ ำจำกเรือประมงต่ำงประเทศ คร้ัง 55,468 5,767 33,311 60.05
4. กำรติดตำมและเฝ้ำระวงักำรท ำประมงของเรือประมงไทย คร้ัง 250,000 20,508 124,523 49.81
ในน่ำนน้ ำไทย
5. กำรติดตำมและเฝ้ำระวงักำรท ำประมงในทะเล และในน่ำนน้ ำ คร้ัง 1,989 195 1,079 54.25
ภำยใน
6. กำรติดตำมและเฝ้ำระวงักำรท ำกำรประมงของเรือประมง และเรือ คร้ัง 1,560 132 687 44.04
ขนถำ่ยสัตวน์้ ำไทยนอกน่ำนน้ ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพือ่กำรประมง
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ปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

เพือ่ก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรประมง และกำรอนุรักษท์รัพยำกรสัตวน์้ ำใหอ้ยูใ่นระดับที่สำมำรถกอ่ใหเ้กดิผลผลิตสูงสุดที่สำมำรถท ำกำรประมงได้อยำ่งยัง่ยนื รวมทั้งมีระบบติดตำม ควบคุม
และเฝ้ำระวงักำรท ำกำรประมงใหม้ีประสิทธภิำพ สำมำรถตรวจสอบที่มำของสัตวน์้ ำหรือผลิตภณัฑ์สัตวน์้ ำ ต้ังแต่กำรท ำกำรประมงไปจนถงึผู้บริโภค
ควบคุม และตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมง 250,000 คร้ัง



ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)

หน่วยนับ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

7. กำรตรวจสอบสุขอนำมัย สุขลักษณะหอ้งเยน็ แพปลำ ท่ำเทียบเรือ
และโรงงำน
    7.1 ตรวจสุขลักษณะหอ้งเยน็รับฝำก โรง 66 9 39 59.09
    7.2 ตรวจสุขลักษณะสะพำนปลำ แพปลำ และท่ำเทียบเรือ แหง่ 875 53 329 37.60
    7.3 ตรวจสอบระบบตรวจสอบยอ้นกลับของโรงงำน โรง 176 4 170 96.59
(Traceability)
    7.4 ตรวจสุขลักษณะเรือหอ้งเยน็ เรือขนถำ่ย ล ำ 81 6 42 51.85
8. กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรร่วมกบัชุมชน ชุมชน 64 3 39 60.94
9. งบประมำณที่เบกิจำ่ย ล้ำนบำท 513.14 36.70 238.31 46.44
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ ำนวน 12,270,000  บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. พฒันำกำรบริหำรจดักำรสถำบนัเกษตรกรตำมรูปแบบประชำรัฐ  ต.ค. 61 - ก.ย. 62
    1.1 พฒันำควำมเขม้แขง็สหกรณ์ภำคกำรเกษตรเปน็องค์กรหลัก สหกรณ์ 823 146 521 63.30
ระดับอ ำเภอ
    1.2 พฒันำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรโดยสร้ำงเครือขำ่ย สหกรณ์ 82 - 82 100.00
ควำมร่วมมือ 1 หอกำรค้ำ 1 สหกรณ์ภำคกำรเกษตร   
    1.3 พฒันำกำรด ำเนินธรุกจิศูนยก์ระจำยสินค้ำสหกรณ์ สหกรณ์ 122 - 122 100.00

2. ประชุมเชิงปฏบิติักำรขบัเคล่ือนแผนพฒันำควำมเขม้แขง็ รำย 16,460 9,262 16,015 97.30
และแผนพฒันำธรุกจิสหกรณ์  สหกรณ์ 823 416 791 96.11
3. ประชุมเชิงปฏบิติักำรสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำรพฒันำ รำย 2,050 400 400 19.51
สหกรณ์รูปแบบประชำรัฐ สหกรณ์ 82 16 16 19.51
4. งบประมำณที่เบกิจำ่ย ล้ำนบำท 12.27 4.23 7.96 64.87
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ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

สหกรณ์ภำคกำรเกษตร 898 แหง่
2. เพือ่เสริมสร้ำงสหกรณ์ภำคกำรเกษตรระดับอ ำเภอใหเ้ปน็ศูนยก์ลำงในกำรพฒันำเศรษฐกจิ
1. เพือ่พฒันำควำมเขม้แขง็แกส่ถำบนัเกษตรกร

การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรปูแบบประชารฐั
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2562 จ ำนวน 39,688,200 บำท (งบอดุหนุนทั่วไป)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562 (ณ 31 มี.ค. 62)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน ผลงานสะสม ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เฉพาะเดอืน (1 ต.ค. 61 - ร้อยละ

31 ม.ีค. 62)
1. กจิกรรมสนับสนุนเงินอดุหนุนเพือ่ชดเชยดอกเบีย้ใหแ้กส่หกรณ์ / ปงีบประมำณ 2562  * ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำร
กลุ่มเกษตกรที่ลดดอกเบีย้ใหแ้กส่มำชิกที่มีหนี้เงินกูใ้นวตัถปุระสงค์ เบกิเงินชดเชยฯ ของสหกรณ์/กลุ่ม
เพือ่ผลิตมันส ำปะหลัง ปกีำรผลิต 2560/2561 แบง่เปน็ เกษตรกร พบสมำชิกสหกรณ์มีคุณสมบติั
    1.1 สหกรณ์ แหง่ 48 - 30 62.50 ไม่เปน็ไปตำมเง่ือนไขโครงกำร (1 สัญญำ
    1.2 สมำชิกสหกรณ์ รำย 8,980 - 2,226 24.79 ต่อ 1 ครัวเรือน) และไม่ได้ขึน้ทะเบยีน
    1.3 กลุ่มเกษตรกร แหง่ 2 - - - เกษตรกร (ผู้ปลูกมันส ำปะหลัง) ป ี59 
    1.4 สมำชิกกลุ่มเกษตรกร รำย 36 - - - กบักรมส่งเสริมกำรเกษตร จงึมีจ ำนวน
2. งบประมำณที่เบกิจำ่ย ล้ำนบำท 39.69 - 3.42 8.62 สมำชิกสหกรณ์ได้รับเงินอดุหนุนชดเชย

ดอกเบีย้ลดลง 750 รำย และส่งคืน
งบประมำณ 3.16 ล้ำนบำท
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จ ำนวนรำยละไม่เกนิ 500,000 บำท จ ำนวน 9,016 รำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 50 แหง่ ในพืน้ที่ 15 จงัหวดั
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ
แผนปฏบิตังิาน/งบประมาณ 

เปา้หมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2562

การชว่ยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร
ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

1. เพือ่บรรเทำภำระหนี้สินและลดต้นทุนในกำรประกอบอำชีพผลิตมันส ำปะหลัง
2. เพือ่ใหส้มำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกำสน ำเงินที่ต้องส่งช ำระไปฟืน้ฟตูนเอง ปรับปรุงระบบกำรผลิต ลงทุนในกำรเพำะปลูกใหม่และมีทุนเพือ่ใช้ในครัวเรือน
สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกูใ้นวตัถปุระสงค์เพือ่ผลิตมันส ำปะหลังกบัสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ณ วนัที่ 31 สิงหำคม 2559 ต้นเงินกูค้งเหลือ



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
    

1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
3. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
4. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ 

เชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 
กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลพืช 

5. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

6. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
7. ตลาดสินค้าเกษตร องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์    

8. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  
ถวายในหลวง) ปี 2562 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ศูนย์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

9. แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร กรมการข้าว ส่วนประเมินผลพืช 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
11. การส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

ทดแทนแรงงงาน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

12. ธนาคารสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล 
13. การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพ 

และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดินแปลงรวม) 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม 

ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

    



ล าดับ
ที ่

โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
    

14. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU) กรมประมง ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
15. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
16. การช่วยเหลือด้านหนีส้ินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล 

    
    

 

 

 

 

 

 



ศูนย์ประเมินผล
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลำง บำงเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2579 0507, 0 2579 0614 โทรสำร 0 2579 0507

www.eva.oae.go.th.


