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สารบัญ
หน้า

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก (ภาพรวม)
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 

1. โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแกเ่กษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเช่ือภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
3. โครงการบริหารจัดการหนี้
4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพในระดับต าบล
5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร
6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
7. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 
8. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีคา่เป็นพืชเศรษฐกจิ
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

แนวทางที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บรกิารชุมชน (กลางทาง) 
10. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
11. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุน่ใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกจิชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน
12. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสนิค้าเกษตรในระดับชุมชน
13. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

แนวทางที่ 3 การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบรหิารจัดการ (ปลายทาง)
14. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร
15. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลคา่ทางเศรษฐกจิและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
16. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ภาพรวม)

ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุนและท่ีดินท ากิน ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 72 จังหวัด เกษตรกรได้รับสิทธิ
เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินแล้ว 1,617 ราย (ร้อยละ 0.90 ของเป้าหมาย)
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุน่ใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer รวมท้ัง 
จัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล และพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ 
รวม 11,566 ราย (ร้อยละ 8.90 ของเป้าหมาย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ

100
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0
งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

1,506.4458
ลบ. (ร้อยละ 9.55)

ร้อยละ

143.8164 ลบ.

ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3. การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย โดยการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 15,441 ครั้ง
(ร้อยละ 19.30 ของเป้าหมาย)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
ในภาพรวม ต้องชะลอการด าเนินกิจกรรมในช่วงแรก ๆ และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ท าให้การคัดเลือกเกษตรกรล่าช้า ไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรได้ จึงต้องเลื่อนการอบรมออกไปก่อน

บางหน่วยงานอยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณฯ 
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นท่ี และตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานก าหนดเพื่อเตรียม
ขออนุมัติแผน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ

ผลการด าเนินงาน

100.00

43.29
0

50

100

เป้าหมาย ผล

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) 
พัฒนาสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนโดยพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ 
ทักษะความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท้ังการผลิต การเพิ่มมูลค่า 
การบริการและการตลาด 125 กลุ่ม (ร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย)
อยู่ระหว่างพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน เป้าหมาย 3,000 ราย
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยการยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานแล้ว 5 ผลิตภัณฑ์ 
(ร้อยละ 0.11 ของเป้าหมาย)

ร้อยละ
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แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย (ต้นทาง) 



1. โครงการบริหารจัดการท่ีดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของท่ีดินหรือมีที่ดินส าหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง 
2. เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปท่ีดิน

 หน่วยงานรับผิดชอบ

ส.ป.ก.

 เป้าหมายและผลการด าเนนิงาน

✓จัดที่ดินท ากินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินท ากิน 
(มอบเอกสาร ส.ป.ก. 4 - 01) แล้ว 1,617 ราย 
(ร้อยละ 6.88 ของเป้าหมาย 23,500 ราย)

✓การพัฒนาปรับปรุงข้อมูลศูนย์บริการประชาชน 
อยู่ระหว่างกระบวนงานจัดซ้ือจัดจ้าง

 ผลการเบิกจ่าย 
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งบท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

163.8382 ลบ.

26.3017 ลบ.

- อยู่ระหว่างจัดท าแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน และบางโครงการอยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ  
- สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถลงพื้นที่ด าเนินการได้ 

 ข้อค้นพบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ร้อยละ 16.05)
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2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพ่ือเกษตรกร 
และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุน

ส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

สร้างความตระหนักในการด าเนนิชีวติ การออม 
การวางแผนทางการเงินและจัดท าบญัชีครัวเรือน    

สร้างขวัญก าลังใจ และประกาศความส าเร็จกองทุน       
ชุมชนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น

วัตถุประสงค์โครงการ
กองทุนชุมชน มีแผนด าเนินการวางแผนทางการเงินและ

การสร้างวินัยทางการเงิน มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป้าหมาย 6,000 กองทุน 
และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ตั้งกองทุนชุมชนเข้าถึง
แหล่งทุน จ านวน  150,000 คน

เป้าหมาย

ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบประมาณที่เบิกจ่าย

งบที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย

72.9000
ลบ.

ร้อยละ 5.99

4.3682 ลบ.
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3. โครงการบริหารจัดการหนี้
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในการเป็นกลไกการบริหารจัดการกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนบูรณาการกลไกการท างานในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชน
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจนสามารถเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้

เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาหนี้สิน 9,630 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นท่ี 76 จังหวัด

งบประมาณ : 
ได้รับจัดสรร 33.3022 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 0.3159 ล้านบาท 
(ร้อยละ 0.95)

ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการ
1. มีแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ครัวเรือนท่ีมีปัญหาหนี้สินในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของครัวเรือนเป้าหมาย 9,630 ครัวเรือน
2. มีแผนการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้สามารถบูรณาการกลไกการท างาน

ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของศูนย์ท่ีจัดตั้ง 107 ศูนย์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพในระดับต าบล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. บูรณาการจัดท าแผนในระดับต าบล ส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม/

แก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. ยกระดับรายได้ จากการผลิตวัตถุดิบไปเป็นผู้ประกอบการเกษตร
3. เป็นฐานในการจัดท าแผนระดับจงัหวัด 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ 50.00

ผลการด าเนินงาน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ด าเนินการแล้ว 35 ต าบล (ร้อยละ 45.45 ของเป้าหมาย 77 ต าบล) 
- จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนแล้ว 967 ครัวเรือน (ร้อยละ 12.56 จากเป้าหมาย 7,700 ครัวเรือน)

ส ารวจจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน

- ด าเนินการแล้ว 35 ต าบล (ร้อยละ 45.45 ของเป้าหมาย 77 ต าบล) 
- เกษตรกรเข้าร่วม 1,074 ราย (ร้อยละ 46.49 จากเป้าหมาย 2,310 ราย)

ประชุมจัดท าร่างแผน

- ด าเนินการแล้ว 35 ต าบล (ร้อยละ 45.45 ของเป้าหมาย 77 ต าบล)

ได้รับ เบิกจ่าย

3.0000 ลบ.
1.5000 ลบ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : สภาเกษตรกรแห่งชาติ

เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ

เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ 77 ต าบล 
ต าบลละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 2,310 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ร้อยละ
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ผลการด าเนินงาน

ร้อยละ 13.02
พัฒนา ศพก. หลัก 882 ศูนย์ 

✓ด้านปศุสัตว์ 87 ศูนย์ 
✓ด้านประมง  610 ศูนย์          
✓ด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์ 337 ศูนย์

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

219.7853 ลบ.

28.6189 ลบ.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการ
ทางการเกษตร 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ เป็นกลไกในการบูรณาการการท างาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินงาน 
พัฒนา ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย พ้ืนที่ด าเนินการ 77 จังหวัด

ร้อยละ
100

50

0
แผน ผล

ร้อยละ 10.60

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. ปม. ปศ. พด. มม. ตส. และ สศก.

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อค้นพบ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้บางหน่วยงานชะลอ
การด าเนินงาน เช่น การอบรม การคัดเลือกเกษตรกร 
เป็นต้น รวมถึ ง เป็นช่วงแรกของการด า เนินการ 
ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเตรียมการ

พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.
➡ ด้านปศุสัตว์ 96 ศูนย์ 
➡ ด้านประมง 6,294 ศูนย์ 

พัฒนาเกษตรกร 
การให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่เกษตรกรรวม 6,679 ราย (ร้อยละ 5.68) 
ของเป้าหมาย 117,532 ราย

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ผลการเบกิจา่ย

1.เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core Team 
ระดับเขตและจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มี
ความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

2. พัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer) ที่มีศักยภาพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด 

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer 

4. สร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ 
ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์    
กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิ รูปที่ ดิน เ พ่ือ
เกษตรกรรม และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

5. ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ข้อค้นพบ บางหน่วยงาน (กข.) การจัดฝึกอบรมเกษตรกร ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน

ผลการพัฒนาเกษตรกร

99.3171 ลบ.

24.8433 ลบ.
0

200

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ร้อยละ 25.01

14%

86%

พัฒนาแล้ว อยู่ระหว่างพัฒนา
472

230
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21

767

767

0

2875

1930

9865

361

1570

3877

50

0 5000 10000 15000

เกษตกรรุ่นใหม่
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SFM

ผู้ประกอบการ

แผน ผล
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7. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสภาเกษตรกร วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการด้วยส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ

เป้าหมาย : เกษตรกร (รายใหม่) ปลูกไผ่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ จ านวน 6 จังหวัด รวม 200 ราย

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และถ่ายทอดความรู้การเพาะปลูกไผ่และ
การบ ารุงรักษา 130 ราย จาก 200 ราย (ร้อยละ 65)

จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ มีแผนด าเนินการ 200 ราย

จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกไผ่ 3 กลุ่ม จาก 6 กลุ่ม (ร้อยละ 50)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

0

50

100

150

งบที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ

ร้อยละ 50.001.0000 ลบ.

0.5000 ลบ.
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8. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนและเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและเพิ่มมูลค่าไม้มีค่า เพิ่มบทบาท/หน้าที่ 

ของการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกัน
ที่มั่นคงชุมชนและเกษตรกร  

100

50

0
งบท่ีได้รับ

ร้อยละ

5.7598
ล้านบาท

เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ
50.00

2.8795
ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ มีแผนด าเนินการ 
1. การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า (1 ล้านต้น) และไม้ชั้นกลางและพืชพื้นล่าง (3 ล้านต้น) ในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกร 
2. การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร (200 ราย)
3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกไม้มีค่าฯ (4 รายงาน) และจัดท าข้อมูลในเชิงทรัพยากรบนฐานของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (4 ภูมินิเวศ)

พื้นที่ด าเนินการ

พื้นที่ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน และเกษตรกร

งบประมาณ 

เบิกจ่ายในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และการพัฒนาคุณภาพดนิ 
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรในรูปแบบแปลงรวม เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร 83.7501 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 2.7400 ล้านบาท

(ร้อยละ 3.27)

รวม 2.7400 ล้านบาท
กสก.  0.1423 ล้านบาท
กป.    1.0324 ล้านบาท
ปศ.    0.2481 ล้านบาท
พด.    0.1060 ล้านบาท
ส.ป.ก. 1.2112 ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านพชื 

ประมง ปศุสัตว์ และการพัฒนาดินแล้ว 2,488 ราย 
(ร้อยละ 26.19) ประสานพื้นที่เพื่อด าเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวมแล้ว 4 พ้ืนท่ี 
(ร้อยละ 12.90) และปรับปรุงดินแล้ว 3,367.50 ไร่ 
(ร้อยละ 22.45) การอบรม การก่อสร้าง พื้นที่ปรับปรุงดิน

9,500 ราย

4 พื้นที่

3,367.50 ไร่

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ได้ ส่งผลท าให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ี หน่วยงานได้มีการปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในพื้นที่

2,488 ราย 31 พื้นที่

15,000 ไร่

ร้อยละ 3.27

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แนวทางที่ 2 การพัฒนาผลติภัณฑ์และการใหบ้ริการชมุชน (กลางทาง) 



10. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร
กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

กรมหม่อนไหม : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทีอ่ยู่ในพ้ืนที่
ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 - 6 และศูนย์หม่อนไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ ในเครือข่าย รวม 20 กลุ่ม

กรมส่งเสริมการเกษตร : กลุ่มเกษตรกร จ านวน 539 กลุ่ม
แบ่งเป็น เกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 154 กลุ่ม                   
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 231 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร              
154 กลุ่ม

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
:  ชุ ม ช น ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบแนว
ขอบพ้ืนที่ที่อยู่ติดฐานทรัพยากรชีวภาพ รวม 25 ชุมชน

งบประมาณ

100

50

เบิกจ่ายงบที่ได้รับ
0

39.5162 
ล้านบาท

11.4904
ล้านบาท

ร้อยละ 
29.08

ร้อยละ“ กรมหม่อนไหม ”
1. การคัดเลือกพ้ืนที่ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร เพื่ออบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน            

เลี้ยงไหม อยู่ระหว่างการท าประชาพิจารณ์
2. สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2

“ กรมส่งเสริมการเกษตร ”
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสง่เสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 125 กลุ่ม (ร้อยละ 23.19)

“ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ”
“ อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ”

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมทั้งเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต สินค้า      
ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุใหเ้กษตรกร องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) มีการรวมกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน             
มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพคนในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์
และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตามแนวทาง Bio Economy ระดับชุมชนของนโยบายรัฐบาล สร้างมูลค่าและ
ยกระดับรายได้

ข้อค้นพบ

บางพื้นที่ไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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11. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ / วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายโครงการ
: ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียนปี 2557 - 2564 ในพื้นที่ 76 จังหวัด   
จังหวัดละ 50 กลุ่ม/ราย

อยู่ระหว่างการด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการน าสินค้าจ าหน่าย

ในตลาดออนไลน์ และการบริหารจัดการ
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
3. เพ่ือส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบกรา OTOP รุ่นใหม่
4. เพ่ือส่งเสริมเครือข่าย OTOP ในการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

ข้อค้นพบ

ร้อยละ 69.19
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22.3438
ลบ.

15.4606
ลบ.

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ

แผนการด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงานการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย 
3,800 ราย และเพ่ิมรายได้ร้อยละ 6 ต่อปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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12. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการด าเนินงาน    

1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตกรไทยให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ และมั่งค่ังด้านรายได้ อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Value Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนการเกษตร/

สหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตลาด

3. เพื่อเช่ือมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอยา่งเป็นรูปธรรม

ร้อยละ

100

50

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

19.0198 
ล้านบาท 2.0126 

ล้านบาท

ร้อยละ 10.58

1. อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการตลาดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การตลาด ทั้งทาง Online Offline รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน  
611 ราย (ร้อยละ 40.20 ของเป้าหมาย)
2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และกิจกรรมติดตามและประเมินผล 
“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน”

เป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนเกษตรกร จ านวน 1,520 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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13. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นสินค้า 

OTOP เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สร้างสรรค์และทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้าน

การตลาด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ผลการด าเนินงาน
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย

การถ่ายทอดองค์ความรู้ 102 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 51 ของเป้าหมาย 
200 ผลิตภัณฑ์ ) 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลย ี5 ผลิตภัณฑ์ 
(ร้อยละ 6.25 ของเป้าหมาย 80 ผลิตภัณฑ์ ) 

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรวม 311.0570 ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว 10.9834 ล้านบาท (ร้อยละ 3.53) 

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้แผนงาน 

บูรณาการฯ และบางหน่วยงานอยู่ระหว่างให้คณะท างานฯ 
พิจารณาข้อเสนอโครงการ จึงยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
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ร้อยละ 3.53
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แนวทางที่ 3 การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)



14. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : กข. กสส. พณ. ผลการเบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน

ยังไม่สามารถจัดอบรม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงานอยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัตงิานและงบประมาณฯให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและตัวช้ีวัดที่กรมก าหนดเพื่อเตรียมขออนุมตัิแผน 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ

เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดชุมชน อยู่ระหว่างการคัดเลือก
หมู่บ้านท ามาค้าขายแห่งใหม่

ตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น กระตุ้นระบบเศรษฐกจิจากการบรโิภค
ภายในประเทศ เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่ม
ขีดความสามารถให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ SMEsและคนในชุมชน 
ด้วยการพัฒนาให้ความรู้แก่ชุมชน

หมู่บ้านท ามาค้าขาย สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมและ
พัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต/ผลติภัณฑ์และมีรายได้
จากการขยายช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มขึ้น และพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนรู้จักท ามาค้าขาย สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่าย
สินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร

เพื่อเพ่ิมศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการบริหารจดัการสินคา้ข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์และเช่ือมโยงตลาดสนิค้าข้าวระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการคา้ขา้ว 

95.1020
ลบ.

1.3718 ลบ.

ร้อยละ

ร้อยละ
1.44

วัตถุประสงค์
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กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนา
ช่องทางตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐในพื้นที่

กิจกรรม : ยกระดับร้านค้าโชวห่วยขนาดกลาง
และลดต้นทุนและพัฒนาร้านค้าโชวห่วย
ทั่วประเทศ สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย 

15. โครงการส่งเสรมิการพัฒนากลไกและโครงสรา้งดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริม พัฒนา สร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้า

และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร้านค้า
โชห่วย ผู้ประกอบการฐานราก และผู้ประกอบการชุมชน

กิจกรรม : พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย 
e –Commerce และ สร้างโอกาส
ทางการตลาดด้วย e – Commerce

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพนักการค้า 
ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุ ม ช น  แ ล ะส่ ง เ ส ริ ม ก า รต ล า ด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผลการด าเนินงาน

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
คาดว่าจะด าเนินกิจกรรมได้ภายในเดือนมกราคม 2565

พัฒนาช่องทางการตลาด 15,441 ครั้ง
ร้อยละ 19.30 ของเป้าหมาย 80,013 ครั้ง

0

50

100

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ 3.01

ร้อยละ 331.9642 ลบ.

10.0084 ลบ.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน

ข้อค้นพบ
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16. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน 
- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ 

ของ กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง
- บันทึกข้อมูลกิจกรรม/ประเด็น/ตัวชี้วดั/งบประมาณ ในระบบประเมินผลและติดตามโครงการ  

เชิงนโยบาย กษ. แล้ว
- ยกร่างคู่มือการติดตามโครงการภายใต้แผนงานฯ
- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามโครงการในพื้นที่ 1 คร้ัง

กิจกรรมนิเทศงานโครงการ 
- ด าเนินการจัดท าเล่มงบประมาณสังเขปปี 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานการส ารวจข้อมูล โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการปฏิบัติงานร่วมกับวิธีการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลเชิงลึก เช่น การจัดประชุมผ่านแอพพลิเคชัน Zoom 
หรือ Line Meeting การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เช่น Google form หรือ Microsoft form
ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามตอบกลับ
ทาง Line, Email และไปรษณีย์ เป็นต้น

ผลการเบิกจ่าย
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

4.7910 ลบ.

(ร้อยละ 8.80)
0.4216 ลบ.

ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ 75

ร้อยละ 
25
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