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สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ท้าการติดตามความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ด้าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดท้ารายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั งข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินงานแผนแม่บทย่อย/โครงการ
เป็นรายไตรมาส จ้านวน 33 โครงการ ภายใต้แผนแม่บทย่อย 6 ด้าน โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
การติดตามในพื นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท้าให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลไม่สามารถติดตามการด้าเนินงานในพื นที่ได้ 
การรายงานครั งนี  จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั น โดยเป็นการรายงานผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 เป็นผลงานสะสมตั งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 สรุปสาระส้าคัญ ได้ดังนี   

1. ภาพรวม   
1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ้านวน 2,262.7779 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 33.83 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,688.1068 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ยังไม่มีผล 
การเบิกจ่าย 1 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ได้แก่ 
โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื นที่นิคมสหกรณ์  

1.2 ผลการด้าเนินงานในภาพรวมของโครงการในไตรมาสที่ 2 ส่วนใหญ่โครงการต่าง ๆ ได้เริ่ม
ด้าเนินงานแล้วในขั นตอน การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อบรมถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัย 
ทั งนี  ในบางพื นที่มีการปรับแผนการด้าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
โดยเลื่อนระยะเวลาด้าเนินการ ออกไปเป็นช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และบางพื นที่ปรับเป้าหมายไปให้พื นท่ีข้างเคียงด้าเนินการ 
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สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 64.1806 23.5005 36.62 ผลการด าเนินงานภาพรวม 39.20 
    1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.8163 0.9732 16.73 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับพื นที่ภาคเหนือ รวม 
450 ราย 

60.00 
 

    - จัดท้าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มี   
อัตลักษณ์สู่มาตรฐาน 1 แปลง 

12.50  

    1.2 โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร 

0.2200 0.0396 18.00 - ศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาด และ
ปัจจัยสู่ความส้าเร็จในการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื นบ้านอีสาน
ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 

50.00 

    1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่า
สินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม 

58.1443 22.4877 38.68 - พัฒนาสินค้าด้านหม่อนไหมอุตสาหกรรม 
หั ตถกรรม  และผลิ ตผ้ า ไหมตรานกยู ง
พระราชทานให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
826 ราย 

32.74 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    - ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ตรานกยูง 81,583 เมตร 

40.79 
 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 2,289.3117 1,132.6842 49.48 ผลการด าเนินงานภาพรวม 54.39 
    2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 1,146.1364 373.8533 32.62 ผลการด้าเนินงานโครงการ 49.11 
สินค้าเกษตร    - ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐาน

ฟาร์มเกษตรกร 
 

      (1) ข้าว ด้าเนินการได้ 115 แปลง 
(เป้าหมาย 200 แปลง) 

57.50 

      (2) พืช ด้าเนินการได้ 18,102 แปลง (เป้าหมาย 
120,000 แปลง) 

48.08 

      (3) ฟาร์มสัตว์น ้า ด้าเนินการได้ 5,004 แห่ง 
(เป้าหมาย 27,094 แห่ง) 

56.47 

      (4) ฟาร์มปศุสัตว์ ด้าเนินการได ้3,463 แห่ง 
(เป้าหมาย 15,920 แห่ง) 

70.16 

    - ตรวจรับรองสถานประกอบการของผู้ประกอบการ  
      (1) โรงสีข้าว (ผ่านการรับรองแล้ว 3 แห่ง จาก

เป้าหมาย 10 แห่ง) 
30.00 

      (2) โรงงานแปรรูป/โรงรม ด้าเนินการได้ 
156 โรงงาน (เป้าหมาย 1,000 โรงงาน) 

15.60 

    (3) สถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ  
ด้าเนินการได้ 321 แห่ง (เป้าหมาย 453 แห่ง) 

70.86 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

(4) ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานเพ่ือการ
ส่งออก GMP/HACCP 226 แห่ง (เป้าหมาย 
511 แห่ง) 

44.23 

    2.2 โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและ 72.4618 22.6723 31.29 ผลการด้าเนินงานโครงการ 51.42 
อาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน    - จัดท้ามาตรฐาน (เป้าหมาย 15 เรื่อง) 

 
- 

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

    - ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความ
ปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารด้าเนินการ
ได้ 317 เรื่อง (เป้าหมาย 380 เรื่อง) 

83.42 

    - รับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช. 
ทั งภาครัฐและเอกชน ด้าเนินการได้ 17 
หน่วย (เป้าหมาย 24 หน่วย) 

70.83 

    2.3 โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและ 222.0250 107.7332 48.52 ผลการด้าเนินงานโครงการ 61.39 
การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตพืช 

   - พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 
ด้าเนินการได้  111,215 ไร่  (เป้าหมาย 
250,000 ไร่) 

44.49 

    - สนับสนุนจุลินทรีย์ พด. ได้ 3,365,600 ซอง 
(เป้าหมาย 6,214,400 ซอง) 

54.16 



1-5
 

แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    - สนับสนุนพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ้ารุงดินและ  
ปุ๋ยหมัก พด. รวม 6,320 ตัน (เป้าหมาย 
7,390 ตัน) 
- ผลลัพธ์ที่เกิดขึ น (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2563) ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี 23,502 บาท
ต่อไร่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื อปัจจัยการผลิต 
เช่น ปอเทือง ปูนมาร์ล และสารไล่แมลง 
4,215 บาทต่อราย สภาพดินอุดมสมบูรณ์ 
มีไส้เดือน/แมลงมากขึ น ดินสีด้าร่วนซุยขึ น 

85.52 

  2.4 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 743.6148 608.2000 81.79 ผลการด้าเนินงานโครงการ 53.37 
    - การพัฒนาส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม

ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ โดยด้าเนินการในพื นที่ เช่น 
สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ได้ 16 ศูนย์ 
ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และติดตามประเมินผลโครงการเกษตรอินทรีย์ 
2 เรื่อง รวมทั งพัฒนาและถ่ายทอดความรู้
ส่งเสริมอบรมปศุสัตว์อินทรีย์/ครูบัญชี/ท้าบัญชี
ต้นทุนอาชีพ/เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (รายใหม่, รายเดิม) รวม 6,178 ราย 

51.52 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

(เป้าหมาย 6,705 ราย) และมีการขับเคลื่อนงาน
และติดตามในระดับพื นที่ 2 ครั ง (เป้าหมาย 
4 ครั ง) 
- การพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการ 
เกษตรอินทรีย์ โดยด้าเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น  
  (1) เตรียมความพร้อมสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด รวม 101 ราย  
  (2) บริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานและ
ปัจจัยการผลิต โดยจัดท้าต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น 
กล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้ปลูกเลี ยง
สัตว์ปีกระบบอินทรีย์ และสนับสนุนอาหารสัตว์
แหล่งโปรตีนที่เปน็อินทรีย์ในท้องถิ่น 37 ราย 
(เป้าหมาย 110 ราย) รวมทั งสนับสนนุปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร 2,461 แปลง 
เป้าหมาย 4,000 แปลง) 
- การพัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ โดยด้าเนินการในด้านต่าง  ๆเช่น     
     จัดฝึกอบรมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ด้าเนินการแล้ว 30 ราย ส่งเสริมพัฒนาตลาด
สีเขียว 12 แห่ง ผลักดันมาตรฐานและระบบ

 
 
 

42.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

51.71 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์  ในข้าว
อินทรีย์ให้เกษตรกรปี 2561 แล้ว 21,364 
ราย แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ในพื นที่ 1,840 
ฟาร์ม 9,761.03 ไร่ ผ่านการรับรอง 1,311 
ฟาร์ม พื นที่ 6,996.20ไร่ 

 
 

    - แผนงานบูรณาการพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ระดับภาค โดยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขต
ปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน ด้าเนินการ
คัดเลือกเกษตรกรแล้ว 376 ราย ในพื นที่ 
100 ไร่ ส่งเสริม พัฒนา และกระบวนการเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตร
หรือแบบมีส่วนร่วมแล้ว 353 ราย 

69.16 

2.5 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 105.0737 20.2277 18.44 -ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย
ด้านการประมง 8,269 ราย ส่งเสริมองค์
ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้น้าเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง 378 ราย การส่งเสริม
ด้านทฤษฎีใหม่ 281 ราย ขยายผลการท้า
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม 161ราย 
อบรมครูบัญชี 401 ราย อบรมการจัดท้า
บัญชีต้นทุนอาชีพ 11,915ราย 

56.64 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  342.8697 104.9898 30.62 ผลการด าเนินงานภาพรวม 47.91 
    3.1 การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  27.8070 5.5016 19.79 ผลการด้าเนินงานโครงการ 63.12 
(กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์)    - รวบรวมและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 688 สายพันธุ์ (เป้าหมาย 
1,090 สายพันธุ์) 

63.12 

    3.2 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 11.6117 3.0862 26.58 ผลการด้าเนินงานโครงการ 44.80 
    - อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และ

แมลง ไว้ใช้ประโยชน์ 53,761 สายพันธุ์  
(เป้าหมาย 40,000 สายพันธุ์) 

134.40 

    - ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่อนุรักษ์ไว้ เป้าหมาย เกษตรกร 
200 ราย จ้านวน 100 สายพันธุ์  

- 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

    3.3 โครงการผลติและกระจายพันธุ์หม่อนไหม 77.7621 36.3758 46.78 ผลการด้าเนินงานโครงการ 54.72 
    -  สนับสนุนไข่ ไหมพันธุ์ ดี  58,491 แผ่น 

(เป้าหมาย 127,000 แผ่น) 
46.06 

    - สนับสนุนไข่ไหมอีรี่ 1,325 ถุง (เป้าหมาย 
2,000 ถุง) 

66.25 

     
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- สนับสนุนกิ่งช้าหม่อนและหม่อนช้าถุง รวม 
571,446 ต้น (เป้าหมาย 1,600,000 ต้น) 
- สนับสนุนพันธุ์หม่อนไหมแก่เกษตรกร  

35.72 
 

99.63 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

3.4 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ 4.8727 2.3452 48.13 ผลการด้าเนินงานโครงการ 55.00 
การผลิตพืชสมุนไพร    - จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร 

ให้เกษตรกร 800 ราย (เป้าหมาย 1,000 ราย) 
80.00 

    - ปรับปรุงจุดเรยีนรู้การผลิตสมุนไพร การแปรรูป
สมุนไพร และพัฒนาแปลงขยายพันธุ์รวม 44 จุด 
(เป้าหมาย 100 จุด) 

44.00 

3.5 โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี 25.7809 2.3956 9.29 ผลการด้าเนินงานโครงการ 20.77 
    - พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านการผลิตและ

ขยายพันธุ์พืช 140 ราย ครบตามเป้าหมาย 
100.00 

    - สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการใช้พันธุ์พืช
พันธุ์ดี 241 ราย (เป้าหมาย 2,250 ราย) 
- ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี 3,113,965 ต้น 
(เป้าหมาย 8,976,900 ต้น) 
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและ
ขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย 4 เรื่อง และจัดซื อ
ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื อ) 
เป้าหมาย 4 เครื่อง   
 
 
 

10.71 
 

34.69 
 
- 

อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    3.6 โครงการผลิตและขยายสัตว์น ้าพันธุ์ดี 25.4281 7.7676 30.55 ผลการด้าเนินงานโครงการ 44.30 
    - ผลิตสัตว์น ้า พันธุ์สัตว์น ้า และพ่อแม่พันธุ์ขยาย  
       13 ชนิดพันธุ์ (เป้าหมาย 12 ชนิดพันธุ์) 108.33 
        173,000 ตัว (เป้าหมาย 276,000 ตัว) 62.68 
    - ผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยายกุ้งก้ามกราม 

เป้าหมาย 1 ล้านตัว และเก็บรักษาเชื อพันธุ์
สัตว์น ้า เป้าหมาย 6 ชนิดพันธุ์  

- 
อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
    3.7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 169.6072 47.5178 28.02 ผลการด้าเนินงานโครงการ 52.65 
    - เฝ้าระวังนิเวศแหล่งน ้า 51 ครั ง (เป้าหมาย 

90 ครั ง) ออกมาตรการควบคุมการท้าประมง 8 
ฉบับ (เป้าหมาย 20 ฉบับ) และเฝ้าระวังการ
ท้าประมง 1,956 ครั ง (เป้าหมาย 3,305 
ครั ง) 

51.95 

    - จัดการทรัพยากรประมง โดยส้ารวจข้อมูล
จากท่าขึ นปลา 180 แห่ง และเรือประมงพาณิชย์ 
1,211 ล้า (เป้าหมาย 288 แห่ง 1,800 ล้า) 

50.80 

    - ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น ้าหายากใกล้สูญพันธุ์ 
โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าพื นเมือง 20 ชนิด 
(เป้าหมาย 25 ชนิด) เก็บตัวอย่างสัตว์น ้าเพื่อ
เข้าธนาคาร DNA 10 ชนิด (เป้าหมาย 24 ชนิด) 

55.20 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า 13 ชนิด จ้านวน 
510,163 ตัว (เป้าหมาย 39 ชนิด 775,130 ตัว) 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 13.6920 4.4176 32.26 ผลการด าเนินงานภาพรวม 42.06 
    4.1 ผลผลิต: การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  7.5259 2.9682 39.44 ผลการด้าเนินงานโครงการ 54.50 
ภายใต้แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) 

   - ฝึ กอบรมด้ าน เทคโน โลยี การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร 260 ราย 
- ให้ค้าแนะน้า/ปรึกษา สาธิตการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

86.67 
 

47.45 
 

    4.2 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง  2.3846 0.9747 40.88 ผลการด้าเนินงานโครงการ 60.56 
(กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง)    - สาธิตการแปรรูปสัตว์น ้าให้แก่เกษตรกร 95 

ราย  
36.54 

    - ฝึกอบรมความรู้ พื นฐานและการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
อุ ต ส าหกร รมสั ต ว์ น ้ า แ ล ะกา รแ ป ร รู ป   
62 ราย  สัตว์น ้ าส้ าหรับเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที ่

103.33 

    - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์
น ้า 61 ราย 
 
 

152.50 



1-12 

แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    4.3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 3.7815 0.4747 12.55 ผลการด้าเนินงานโครงการ 11.11 
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง    -  พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรปูข้าวเชิงพาณิชย ์

 
0.00 

    - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว 
- จัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว  1 ครั ง 

0.00 
 

100.00 
5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 46.8197 11.3802 24.31 ผลการด าเนินงานภาพรวม 42.43 
    5.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช 

4.7409 0.6427 13.56 - การพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ระบบ และการ
พัฒนา  Platform ส้าหรับแสดงผลการผลิต
ข้าวรายแปลง เป้าหมาย 2 ระบบ 

- 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

    5.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าว
อัจฉริยะ 

10.1955 1.2375 12.14 - การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว และระบบ
โครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล รวม 2 ระบบ 

- 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

    5.3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 14.5250 5.1934 35.75 ผลการด้าเนินงานโครงการ 31.39 
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor PooL)    - จัดตั งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้าน

ปศุสัตว์ 5 แห่ง (เป้าหมาย 7 แห่ง) 
71.43 

    - ให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร 544 ราย/
2,061 ไร่ (เป้าหมาย 4,200 ราย/21,000ไร่) 

12.95 
9.81 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    5.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ 

8.1762 1.3764 16.83 ผลการด้าเนินงาน 
- การจัดท้าแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ 6 แปลง(เป้าหมาย 6 แปลง) 
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ 160 ราย               
(เป้าหมาย 900 ราย)  

58.89 
100.00 

 
17.78 

    5.5 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล 
          ทางการเกษตร 

8.9621 2.8906 32.25 ผลการด้าเนินงาน 
- สร้างชา่งเกษตรท้องถิ่นประจา้แปลงใหญ่ 
หลักสูตรพื นฐานได้ 2,468 ราย (เป้าหมาย 
3,600 ราย) 

59.46 
68.58 

 

    - ให้บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
130 ไร่ (เป้าหมาย 200 ไร่)  

65.00 

    - การจัดท้าจุดเรียนรู้การท้าการเกษตรยุค
ใหม่ เกษตรแม่นย้า เกษตรอัจฉริยะ 2จุด 
(เป้าหมาย 3 จุด)  
- ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 
188 ราย (เป้าหมาย 500 ราย) 
 

66.67 
 
 
 

37.60 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    5.6 โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้า
เกษตร 

0.2200 0.0396 18.00 - การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือน
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเรื่องการศึกษาความ
คุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะ 

20.00 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร 

3,931.2331 985.8056 24.3894 ผลการด าเนินงานภาพรวม 74.30   

    6.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า 270.5197 87.6866 32.4141 ผลการด้าเนินงานโครงการ 70.77 
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri - Map) 

   - อบรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปลูกพืชทางเลือก
ใหม ่พัฒนาครูบัญชี จัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
รวม 2,867 ราย (เป้าหมาย 3,180 ราย) 

90.16 

    - การพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map 
เป้าหมาย 90,000 ไร่  

51.38 

    - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยน
การผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เป้าหมาย 
3,000 ไร่  

- 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

    - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื นฐานในการ
ปลูกหม่อนเลี ยงไหมและการแปรรูป เป้าหมาย 
100 ไร่  
 

- 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    6.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 1,251.9481 179.1742 14.31 ผลการด้าเนินงานโครงการ 69.14 
แปลงใหญ่    - จัดท้าแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่  

2,360 แปลง (เป้าหมาย 4,262 แปลง) 
55.37 

    - ถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกร
แล้ว 33,523 ราย (เป้าหมาย 44,152 ราย) 

74.24 

        - การเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 1,556 แปลง จากเป้าหมาย 2,000 
แปลง  

77.80 

    6.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  51.1530 16.8074 32.86 ผลการด้าเนินงานโครงการ 87.19 
สินค้าเกษตร    - อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร
แล้ว 13,078 ราย (เป้าหมาย 15,000 ราย) 
ใน 13 ชนิดสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว มัน
ส้าปะหลัง อ้อย กาแฟ สับปะรด พืชเคี ยวมัน 
แมลงเศรษฐกิจ อ้อย พืชตระกูลถั่ว ไผ่และ
หวาย ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์
หลังฤดูท้านา และปาล์มน ้ามัน 
 

87.19 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    6.4 โครงการผลติและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 165.1565 28.5680 1/ 17.30 - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั นพันธุ์คัด เป้าหมาย 
30 ตัน และผลิตเมล็ดพันธุ์ชั นพันธุ์หลัก 
เป้าหมายเกษตรกร 3,000 ราย 

- 
ผลิตเม็ดพันธุ์
หลักเสร็จ
เรียบร้อย และ
อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง
สภาพเมล็ด
พันธุ์คัด 

    6.5 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ 1,131.6564 305.1665 26.97 ผลการด้าเนินงานโครงการ 84.16 
ผลิตสินค้าเกษตร    - ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ชั นพันธุ์ขยาย

และชั นพันธุ์จ้าหน่าย 23,937 ตัน (เป้าหมาย 
86,000 ตัน) 

27.84 

    - น้าเมล็ดพันธุ ์ข ้าวคุณภาพดีไปขยายผล 
14,615 ตัน (เป้าหมาย 77,400 ตัน) 

18.88 

    - สนับสนุนวัสดุการเกษตรในแปลงเรียนรู้ใน
พื นที่ ข ย า ยผลปรั บ เ ปลี่ ย น  4, 150 ไ ร่  
(เป้าหมาย 5,000 ไร่) 

83.00 

    - ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี 
ได้แก่ พืชไร่ 11 ชนิด พืชสวน 45 ชนิด และ
ปัจจัยการผลิต 19 ชนิด ครบตามเป้าหมาย 
 

100.00 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    - ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็น
มาตรฐานสากล 6,072 ตัวอย่าง  

242.88 

    - ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม 152,749 
ตัว (เป้าหมาย 231,500 ตัว) 

65.98 

    - พัฒนาสุขภาพสั ตว์  13,141,981 ตั ว 
(เป้าหมาย 25,990,500 ตัว) 

50.56 

    6.6 ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 1,037.8522 339.4477 32.71 ผลการด้าเนินงานโครงการ 60.24 
    - ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ 

9,415 ราย (เป้าหมาย 12,822 ราย) 
73.43 

    - วินิจฉัย และชันสูตรโรคตัวอย่างของสัตว์  
140,846 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 259,506 
ตัวอย่าง)  

54.27 

    - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 444,738 ตัว 
(เป้าหมาย 1,000,000 ตัว) 

44.57 

    - ผลิตสัตว์พันธุ์ดี 656,961 ตัว (เป้าหมาย 
901,200 ตัว) 

72.90 

    - ผลิตพืชอาหารสัตว์ 27,116 ตัน (เป้าหมาย 
48,410 ตัน) 

56.01 
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แผนแม่บทย่อย 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ
ของ

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

    6.7 โครงการส่งเสริมการท้าเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3.7355 1.0866 29.09 - การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ท้าการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตร
ปลอดภัย เป้าหมาย 82 แห่ง  
 

-  
อยู่ระหว่าง
ประสานงาน
คัดเลือก
สมาชิก และ
การอบรม  

    6.8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรท้าการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
(GAP) 

13.1959 0.8686 6.58 - การยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน GAP 
เป้าหมาย 1 สถาบัน  

-  
อยู่ระหว่าง

สถาบันลงนาม
สัญญา  

    6.9 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยใน
พื นที่นิคมสหกรณ์ 

6.0158 2/ - - การส่งเสริมให้สมาชิกท้าการเกษตรปลอดภัย 
เป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง 
 
- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัยให้แก่
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 
1,400 ราย  

-  
อยู่ระหว่าง

จัดท้าคู่มอืการ
ด้าเนินงาน 

-  
อยู่ระหว่าง
ประสาน

สมาชิกลหกรณ์
และกลุ่ม แผน
อบรมปาล์ม

น ้ามัน เม.ย. – 
มิ.ย. 64 

รวม 6,688.1068 2,262.7779 33.83  45.48 

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ :  1/ เบิกจา่ยงบประมาณในกิจกรรมอ้านวยการ 

 2/ อยู่ระหว่างประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงาน 
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2. ผลการติดตามรายแผนแม่บทย่อย/โครงการ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกอบด้วย 6 แผนแมบ่ทย่อย รายละเอียดดังนี    

2.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

2.1.1) สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 

ส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างอัตลักษณ์หรือน้าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก้าเนิด
ให้กับสินค้า และสร้างตราสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น  

2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ น (ปี 2561 - 2565 ขยายตัว
ร้อยละ 3) 

3) หน่วยงานด าเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และกรมหม่อนไหม 

4) งบประมาณ 64.1806 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 23.5005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
36.62 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

5) ภาพรวมผลการด าเนินงาน กิจกรรมส้าคัญที่มีการด้าเนินการแล้ว เฉลี่ยร้อยละ 
39.20 ของเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื นที่ให้แก่เกษตรกร จัดท้าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์ ศึกษา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดของเส้นไหมไทยพื นบ้านส่งเสริม พัฒนาสินค้าด้านหม่อนไหมอุตสาหกรรม 
หัตถกรรม และการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ  และตรวจรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 

2.1.2) ผลการด าเนินงานรายโครงการ  
 1) โครงการส่ง เสริมอาชีพด้านการ เกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิป ัญญา

ท้องถิ่น  มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้จาก
สินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่นและพัฒนาช่องทางการตลาด เป้าหมาย เกษตรกร จ้านวน 750 ราย ใน
พื นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และจังหวัดตาก  
งบประมาณ 5.8163 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.73 

 1.1) ผลการด้าเนินงาน  
 (1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับพื นที่ภาคเหนือได้ 450 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 750 ราย  
 (2) จัดท้าแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลที่มีอัตลักษณ์และเหมาะสมกับพื นที่ 1 แปลง 

ครบตามเป้าหมาย จัดท้าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผล 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 8 แปลง 
ส้ารวจแปลงพยากรณ์เพ่ือประเมินข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลระดับอ้าเภอ 137 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
65.25 ของเป้าหมาย 210 แปลง จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอ้าเภอและจังหวัด 1 ครั ง 
ร้อยละ 6.25 ของเป้าหมาย 16 ครั ง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดท้าข้อมูลเอกภาพ บูรณาการ 
แผนบริหารจัดการผลไม้ในระดับภาค เป้าหมาย 6 ครั ง อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
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 1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
        – เร่งรัดการจัดท้าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์สู่มาตรฐาน 1 แปลง 
 

2) โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร กิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่นอย่างยั่งยืน การศึกษาศักยภาพ
การผลิตและการตลาดของเส้นไหมไทยพื นบ้านอีสาน มีส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาต้นทุนผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื นบ้านอีสาน และศึกษาวิถีตลาด
และส่วนเหลื่อมการตลาดของเส้นไหมไทยพื นบ้านอีสาน เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเส้นไหมไทยพื นบ้าน
อีสานที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ในจังหวัดสุรินทร์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด อ้านาจเจริญ ขอนแก่น มุกดาหาร และสกลนคร งบประมาณ 0.2200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0396 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.00 

 ผลการด้าเนินงาน จัดท้าและเสนอเค้าโครงการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาด
ของเส้นไหมไทยพื นบ้านอีสาน ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผลของส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย  

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม 
เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม ฟ้ืนฟู พัฒนา และจัดระบบพันธุ์หม่อนไหม และการย้อมสี 
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี ยงไหม และกลุ่มผู ้ผลิตไหมตรานกยูง
พระราชทาน ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมทีมีคุณภาพและมาตรฐาน และบริการตรวจสอบ ติดตามการผลิตผ้าไหม
ตรานกยูงพระราชทาน ที่ได้ยื่นและได้ใบรับรอง งบประมาณ 58.1443 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 22.4877 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.68  

 ผลการด้าเนินงาน 
(1) การอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและไม้ย้อมสี 25 แห่ง ครบตามเป้าหมาย   

เชื อพันธุกรรมหม่อนที่ได้รับการอนุรักษณ์ 312 พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 520 พันธุ์ ชนิดของ
ไม้ย้อมสีที่ได้รับการอนุรักษ์ 369 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.04 ของเป้าหมาย 2,040 รายการ และระบบ
ฐานข้อมูล 3 ฐานข้อมูล อยู่ระหว่างด้าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

(2) ส่งเสริม พัฒนาสินค้าด้านหม่อนไหมอุตสาหกรรม หัตถกรรม และการผลิตผ้า
ไหมตรานกยูงพระราชทานให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว 826 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.71 ของ
เป้าหมาย 2,525 ราย  

(3) ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานแล้ว 81,583 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 40.79 ของเป้าหมาย 200,000 เมตร และตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจ้าหน่ายผ้าไหม
ไทยที่ได้มาตรฐานเป้าหมาย 22 มาตรฐาน อยู่ระหว่างด้าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  

2.1.3) ผลการด าเนินงานจากการติดตามในพื้นที่ 
จากการติดตามผลการด้าเนินงานจังหวัดน่าน พะเยา และล้าพูน ระหว่างวันที่ 15 – 16 

กุมภาพันธุ์ 2564 และ 22 - 24 มีนาคม 2564 
1) เกษตรกรร้อยละ 91.84 ทราบข่าวสารผ่านสื่อบุคคล โดยทราบจากเจ้าหน้าที่

เกษตรต้าบล เกษตรอ้าเภอ เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด หลังการอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร 
มีความรู้เพิ่มขึ นในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 โดยเกษตรกรร้อยละ 81.25 น้าความรู้จากการอบรม
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ไปใช้ประโยชน์ทั งหมด ซึ่งเรื่องที่น้าไปใช้ เช่น การวิเคราะห์สภาพการผลิต ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตลิ นจี่ ล้าไย และมะม่วงคุณภาพเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ 

2) เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 เพราะวิทยากรในการจัดอบรมบรรยายหลักสูตรชัดเจนเข้าใจง่าย เนื อหาตรงกับ
ความต้องการสามารถน้าไปปฏิบัติใช้ในแปลงลิ นจี่ ล้าไย และมะม่วงได้จริง 

3) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
(1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GI ซึ่งขณะนี อยู่

ระหว่างการจัดท้าข้อมูลพื นฐานไม้ผลอัตลักษณ์ของเกษตรกร ด้าเนินการโดยส้านักงานเกษตรอ้าเภอ/จังหวัด 
ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนในการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลจากส่วนกลาง ดังนั นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงควรเร่ง
ด้าเนินการชี แจงแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้การรับรองทันต่อผลผลิตลิ นจี่ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน ล้าไยและมะม่วงที่จะออกในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 

(2) เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มและจัดท้าสัญญาซื อขาย
กับบริษัทต่าง ๆ ในบางพื นที่เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากผลผลิตยังมีปริมาณไม่เพียงพอ บางส่วน
คุณภาพและขนาดผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเกษตรกรบางส่วนเพ่ิงเริ่มปลูกจึงยังไม่มีองค์
ความรู้ในการผลิต การเก็บเกี่ยว และการตลาดเพียงพอ ดังนั นในระยะต่อไปควรมีการส่งเสริมด้านการผลิต 
การเก็บเกี่ยว และการตลาดรองรับผลผลิตที่หลากหลายให้กับเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ช่องทางการจ้าหน่ายอย่างต่อเนื่องพร้อมทั งสนับสนุนการรวมกลุ่มในการจ้าหน่ายผลผลิตต่อไป  

(3) เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน ้าทางการเกษตรท้าให้
ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน และผลผลิตไม่ได้ขนาดตามความต้องการของตลาด อีกทั งบางส่วนยังประสบปัญหา
โรคแมลงศัตรูพืชท้าให้ผลผลิตเสียหาย ดังนั นจึงควรสนับสนุนแหล่งน ้าขนาดเล็กเพ่ือการผลิต รวมทั งหา
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรด้านแหล่งน ้า และควรเพ่ิมเติมองค์ความรู้การป้องกันรักษาโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อ
ป้องกันและลดความเสียหายของผลผลิต  

2.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 

2.2.1) สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นและภาพลักษณ์ที ่ด ีต่อสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ น (ปี 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 3) 

และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ น  
3) หน่วยงานด าเนินการ ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  

4) งบประมาณ 2,289.3117 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,132.68 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 49.48 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

5) ผลการด าเนินงานภาพรวม กิจกรรมส้าคัญที่มีการด้าเนินการแล้วในทุกโครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ 54.39 ของเป้าหมาย ได้แก่ การตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาผู้น้าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมอื่น ๆ 
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อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว และการจัดท้ามาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 

2.2.2) ผลการด าเนินงานรายโครงการ  
1) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มีส้านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้ มีคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัยส้าหรับการบริโภค หรือส่งจ้าหน่ายต่างประเทศ เป้าหมาย เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับ
การถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู ่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน และแหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/
ฟาร์ม: ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน งบประมาณ 1,146.1364 ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว 373.8533 ล้านบาท ร้อยละ 32.62 

ผลการด้าเนินงาน   
(1) ด้านข้าว ด้าเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว 3 โรงสี คิดเป็น

ร้อยละ 30.00 ของเป้าหมาย 10 โรงสี ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว 7 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 17.50 ของเป้าหมาย 40 ผลิตภัณฑ์  

(2) ด้านพืช ด้าเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ
การจัดการคุณภาพ GAP พืช แล้ว 57,695 แปลง คิดเป็นร้อยละ 48.08 ของเป้าหมาย 120,000 แปลง 
ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ GMP/HACPP พืช ด้าเนินการ
ได้ 156 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ของเป้าหมาย 1,000 โรงงาน และอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน GAP แล้ว 10,000 ราย ครบตามเป้าหมาย  

(3) ด้านปศุสัตว์ ด้าเนินการตรวจประเมินฟาร์ม GAP ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แล้ว 
11,170 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.16 ของเป้าหมาย 15,920 แห่ง ด้านการพัฒนาและส่งเสร ิม
อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ด้าเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ได้ 
278 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.67 ของเป้าหมาย 300 แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลได้ 408 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของเป้าหมาย 800 ตัวอย่าง 

(4) ด้านประมง ด้าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม 
15,299 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.47 ของเป้าหมาย 27,094 แห่ง ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
และแหล่งประมง ด้าเนินการได้ 20,053 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของเป้าหมาย 40,853 ตัวอย่าง 
เฝ้าระวังโรคสัตว์น ้าในประเทศเพื่อการส่งออก 91,557 ตัวอย่างทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 34.09  ของ
เป้าหมาย 268,541 ตัวอย่างทดสอบ ตรวจสอบการดื อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างสัตว์น ้า  ด้าเนินการได้ 
126 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.00 ของเป้าหมาย 450 ตัวอย่าง และด้าเนินการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง
การน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าและอาหารสัตว์น ้า 43,395 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 48.51 ของเป้าหมาย 89,456 ครั ง 

(5) ผลการด้าเนินงานจากการติดตามในพื นที่ จากการติดตามผลการด้าเนินงาน
จังหวัดน่าน พะเยา และล้าพูน ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธุ์ 2564 และ 23 - 25 มีนาคม 2564 

(5.1) เกษตรกรทุกรายรับทราบข่าวสารของโครงการฯ ผ่านสื่อบุคคลเป็น
หลัก โดยทราบจากเจ้าหน้าที่เกษตรอ้าเภอ เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
และสหกรณ์การเกษตร หลังการอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ นในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 



1-23 

4.07 โดย มีการน้าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 เกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานโครงการในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40  

(5.2) เกษตรกรผู้ปลูกพืช ประสบปัญหาโรคเชื อราและเพลี ย ท้าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมาก ดังนั นควรสนับสนุนองค์ความรู้การป้องกันรักษาโรค แมลง
ศัตรูพืชเพ่ือป้องกันและลดความเสียหายของผลผลิต นอกจากนี เกษตรกรยังจ้าหน่ายผลผลิตได้ในราคาต่้า 
เนื่องจาก ผลผลิตบางส่วนไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมทั งเกษตรกรจ้าหน่ายให้แก่พ่อค้าคน
กลาง ซึ่งเป็นผู้ก้าหนดราคารับซื อ ดังนั น นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยแล้ว ควรเร่ง
พัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมทั งการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและเพ่ิมช่อง
ทางการจ้าหน่ายที่หลากหลาย เช่น ตลาดออนไลน์ เป็นต้น 

(5.3) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ต้นข้าว
เหี่ยวเฉา แห้งกรอบ จึงควรสนับสนุนแหล่งน ้า มีระบบชลประทานเข้ามาในพื นที่ และขยายอ่างเก็บน ้าในพื นที่
ห่างไกล ส้าหรับพื นที่แล้งซ ้าซากควรส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนหันมาปลูกพืชใช้น ้าน้อยและเป็นที่ต้องการ
ของตลาดเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืนต่อไป บางพื นที่มีเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐาน 
GAP จ้าหน่ายผลผลิตเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย และมีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอนให้แก่บริษัท โดยได้ราคารับซื อ
ที่สูงกว่าราคาข้าวทั่วไปเฉลี่ย ร้อยละ 20  

(5.4) เกษตรกรผู้เลี ยงโคนมทุกรายต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โดย
ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ สหกรณ์การเกษตรให้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป กิโลกรัมละ 20 - 80 สตางค์  

 

2) โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สินค้า
เกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เป้าหมาย สินค้าเกษตร
และอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล งบประมาณ 72.4618 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 22.6723 ล้านบาท ร้อยละ 31.29 

ผลการด้าเนินงาน   
(1) ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 

317 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของเป้าหมาย 380 เรื่อง  
(2) การรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช. ทั งภาครัฐและเอกชน 

ด้าเนินการได ้17 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 70.83 ของเป้าหมาย 24 หน่วย 
 

3) โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตพืช มีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความ
เข้าใจในการผลิต และใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ชีวภาพ รวมทั งสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตจากระบบเกษตรเคมี เป็นระบบเกษตรพึ่งพาปุ ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ชีวภาพ  เพื่อให้พื นที ่ท้า
การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน ให้เหมาะสมต่อการท้า
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื นที่เกษตรกรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตพืชด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ 
จ้านวน 250,000 ไร่ งบประมาณ 222.0250 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 107. 7332 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
48.52 
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3.1) ผลการด้าเนินงาน    
(1) พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพได้ 111,215 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 44.49 ของเป้าหมาย 250,000 ไร่ 
(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

3,365,600 ซอง คิดเป็นร้อยละ 54.16 ของเป้าหมาย 6,214,400 ซอง พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ้ารุงดิน 
1,644 ตัน คิดเป็นร้อยละ 82.19 ของเป้าหมาย 2,000 ตัน และปุ๋ยหมัก พด. 4,676 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
86.75 ของเป้าหมาย 5,390 ตัน 

(3) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ น (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2563) 
(3.1) การลดรายจ่ายในการเพาะปลูก เช่น ค่าปุ๋ยเคมี โดยเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนมาใช้น ้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก ร้อยละ 100.00 ท้าให้มีรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีลดลงจาก 36,948 
บาทต่อไร่ เหลือ 13,446 บาทต่อไร่ หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 63.61 

(3.2) ความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังจากใช้สารอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 
88.00 เห็นว่าดินมีความสมบูรณ์ มีไส้เดือน/แมลงมากขึ น ดินเป็นสีด้าร่วนซุยขึ น  

(3.3) ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการได้รับสนับสนุน เช่น ปอเทืองได้รับ 30 กิโลกรัม
ต่อราย ปูนมาร์ล 1,000 กิโลกรัมต่อราย และสารไล่แมลง 30 กิโลกรัมต่อราย เกษตรกรเห็นว่าสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการได้รับสนับสนุนปัจจัยในการปรับปรุงบ้ารุงดินดังกล่าว จากเดิมต้องลงทุนเองประมาณ 
6,323 บาทต่อราย ลดลงเหลือ 2,108 บาทต่อราย 

(3.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรในประเด็นการชี แจงโครงการ การคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดฯ/การสาธิต และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า มีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 (คะแนนเต็ม 5) 

3.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ทั งนี ควร

สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับสมาชิกในกลุ่ม และส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

4) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีกรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพื นที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั งเพ่ิมมูลค่าของผลิตผล 
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ และเพ่ิมการค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 
เพ่ือให้มาตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั งในและ
ต่างประเทศ เป้าหมาย เพ่ิมพื นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1 ,300,000 ไร่ และมีจ้านวนเกษตรกรที่ท้า
เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565 งบประมาณ 743.6148 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
608.2000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.79 

ผลการด้าเนินงาน   
(1) ประเด็นการพัฒนาส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูล และถ่ายทอด

องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ด้าเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ด้าเนินการครบตาม
เป้าหมาย 5 ชุมชน สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 16 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของเป้าหมาย          
21 ศูนย์ ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป้าหมาย 1 เรื่อง ติดตามประเมินผล
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การด้าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 1 เรื่อง และการขับเคลื่อนงานและติดตามงาน       
ในระดับพื นที่ เป้าหมาย 4 ครั ง ด้าเนินการแล้ว 2 ครั ง มีผลส้าเร็จ ร้อยละ 50.00 เท่ากัน ส่วนการ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในส่วนกลาง เป้าหมาย 4 ครั  ง มีผลส้าเร็จ  ร้อยละ 40.00 การ
ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจ้าปีด้าเนินการแล้ว 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของ
เป้าหมาย 9 เขต และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้การผลิต/รับรอง เป้าหมาย 200 ราย 
อยู่ระหว่างเตรียมการ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
อบรมพัฒนาครูบัญชีและการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (รายใหม่/รายเดิม) ด้าเนินการแล้วรวม 6,178 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.14 ของเป้าหมาย 6,705 ราย 
และมีการแนะน้าการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกรแล้ว 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.67 ของเป้าหมาย 

1,166 ราย ส้าหรับการจัดอบรมความรู้ด้านอ่ืน ๆ อยู่ในขั นตอนการขออนุมัติหลักการจัดฝึกอบรมและ
วางแผนจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื ่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า  2019 
(COVID-19) จึงยังไม่สามารถด้าเนินการอบรมได้ 

(2) ประเด็นการพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ด้าเนินการ 
เตรียมความพร้อมสู่ระบบ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว 3 
ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของเป้าหมาย 100 ราย ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดด้าเนินการ 908 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 78.82 ของเป้าหมาย 1,152 ราย การพัฒนาเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้าเนินการส่งเสริม
องค์ความรู้ให้เกษตรกร (รายใหม่ 214 ราย และรายเดิม 491 ราย ) ครบตามเป้าหมาย ส่วนรายเดิม (ปี 2561 – 
2562) ด้าเนินการแล้ว 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.41 ของเป้าหมาย 447 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต            
(รายใหม่/รายเดิมปี 2563/รายเดิมปี 2561 – 2562) รวม 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.01 ของ
เป้าหมาย 1,152 ราย ด้านการติดตามให้ค้าปรึกษาและประเมินแปลงเบื องต้น ด้าเนินการแล้ว 2,321 
แปลง คิดเป็นร้อยละ 58.03 ของเป้าหมาย 4,000 แปลง การส่งเสริมสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 
โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยสนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเลี ยงสัตว์ปีกระบบ
อินทรีย์ สนับสนุนอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ด้าเนินการแล้ว 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.64 ของ
เป้าหมาย 110 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้ว 2,461 แปลง คิดเป็นร้อยละ 61.53 
ของเป้าหมาย 4,000 แปลง  

(3) ประเด็นการพัฒนาตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้าเนินการ
ฝึกอบรมการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว 30 ราย ครบตามเป้าหมาย (นมโค
อินทรีย์และไก่พื นเมืองอินทรีย์) การส่งเสริมพัฒนาตลาดสีเขียวด้าเนินการ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.00 
ของเป้าหมาย 50 แห่ง ด้าเนินการตรวจรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand ให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปี 2561 แล้ว 21,364 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.69 ของเป้าหมาย 28,226 ราย และตรวจ
รับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 1,840 ฟาร์ม พื นที่ 9,761.03 ไร่ ซึ่งได้ผ่านการรับรอง 1,311 ฟาร์ม 
พื นที่ 6,996.20 ไร่ ตรวจรับรองโรงงานแปรรูปคัดบรรจุ 20 โรงงาน ผ่านการรับรอง 18 โรงงาน การตรวจ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าด้าเนินการได้ 225 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.25 ของเป้าหมาย 604 ราย ด้าเนินการตรวจรับรองและต่ออายุ ติดตาม ตรวจเยี่ยม เก็บตรวจ
วิเคราะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ 120 ฟาร์ม พื นที่ 542 ไร่ จ้านวน 61 ตัวอย่าง รักษาและ
พัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อให้การรับรอง
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ด้านการประชุมคณะกรรมการตามระบบคุณภาพด้าเนินการ
ไปแล้ว 17 คณะ คิดเป็นร้อยละ 113.33 ของเป้าหมาย 15 คณะ ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตร
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อินทรีย์สู่ผู้บริโภคทั งในและต่างประเทศ มีแผนด้าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ จัดท้า
เอกสารเผยแพร่ 2 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย และมีเป้าหมายจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ (VDO) 1 เรื่อง และรณรงค์
บริโภคสินค้าอินทรีย์ 1 ครั ง  

(4) แผนงานบูรณาการพื นที่เกษตรอินทรีย์ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) 
ด้าเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน โดยคัดเลือกเกษตรกรแล้ว 376 ราย 
ครบตามเป้าหมาย เข้าด้าเนินการในพื นที่ 630 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.75 ของเป้าหมาย 800 ไร่ ส่งเสริม 
พัฒนา และจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรหรือแบบมีส่วนร่วมแล้ว 
353 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของเป้าหมาย 376 ราย  

 

5) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม 
กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ืออ้านวยการ ก้ากับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด้าเนินงานของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ือให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาไปสู่ขั นที่ 2 และขั นที่ 3 ของแนวทฤษฎีใหม่ 
และเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป เป้าหมาย เกษตรกร จ้านวน 210,206 ราย งบประมาณ 109.6937 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 20.2277 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.44 

5.1) ผลการด้าเนินงาน  
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 20,266 ราย คิดเป็นร้อยละ 

38.60 ของเป้าหมาย 52,500 ราย พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 12,805 ราย คิดเป็นร้อยละ 
96.79 ของเป้าหมาย 13,230 ราย ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 8,269 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 62.50 ของเป้าหมาย 13,230 ราย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น ้า 1,341 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.14 ของ
เป้าหมาย 13,230 ราย และสนับสนุนอาหารสัตว์น ้า 150 คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของเป้าหมาย 13 ,230 
ราย พัฒนาเกษตรกรผู้น้าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 742 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.13 ของเป้าหมาย 882 
ราย ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้น้า 378 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 882 ราย 
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านทฤษฎีใหม่ 281 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.42 ของเป้าหมาย 1,200 ราย 
ขยายผลการท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม โดยฝึกอบรมหลักสูตรการน้าเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.18 ของเป้าหมาย 220 ราย เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 100 ราย และสนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช้าถุง 
1,750 ถุง คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของเป้าหมาย 20,000 ถุง อบรมพัฒนาครูบัญชี 401 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100.25 ของเป้าหมาย 400 ราย อบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ 11,915 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.29 
ของเป้าหมาย 12,000 ราย และก้ากับแนะน้าการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ 1,801 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.41 ของเป้าหมาย 8,410 ราย   

5.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ กรมวิชาการเกษตรก้าลัง
ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลเกษตรกรแปลงต้นแบบ ปี 2564 โดยรอความชัดเจนในการด้าเนินงานจาก กษ. 

2.3 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  

2.3.1) สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพซึ่งครอบคลุม

การท้าเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุชนรุ่นหลัง 
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และผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพ่ือน้าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  

2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ น (ปี 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 3) 
และวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั งทุกต้าบลเพ่ิมขึ น (ปี 2561 - 2565 
1 ต้าบล 1 วิสาหกิจ)  

3) หน่วยงานด าเนินการ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมประมง 

4) งบประมาณ 342.8697 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 104.9898 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.62 ของงบประมาณที่ได้รับ 

5) ภาพรวมผลการด าเนินงาน กิจกรรมส้าคัญที่มีการด้าเนินการแล้วในทุกโครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ 47.91 ของเป้าหมาย ได้แก่ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
จุลินทรีย์ เห็ด และแมลง ไว้ใช้ประโยชน์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เช่น ไข่ไหมพันธุ์ดี ไข่ไหมอี
รี่ กิ่งช้าหม่อนและหม่อนช้าถุง ปรับปรุงจุดเรียนรู้การผลิตและแปรรูปสมุนไพร ผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ผลิตสัตว์
น ้า และพ่อแม่พันธุ์ขยาย ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น ้าหายากใกล้สูญพันธุ์ จัดระเบียบการประมง โดยออกมาตรการ
ควบคุมการท้าประมง จัดการทรัพยากรประมง โดยส้ารวจข้อมูลจากท่าขึ นปลาและเรือประมงพาณิชย์ โดย
กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์พืช ผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยายกุ้ง
ก้ามกราม และเก็บรักษาเชื อพันธุ์สัตว์น ้า 

2.3.2) ผลการด าเนินงานรายโครงการ  
1) ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านปศุสัตว์) มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมสายพันธุ์สัตว์พื นเมือง พันธุ์พืช
อาหารสัตว์พื นเมือง รวมทั งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและขึ นทะเบียนคุ้มครองเชื อจุลินทรีย์ทุกชนิดพันธุ์ เป้าหมาย เกษตรกร
ด้านการปศุสัตว์ งบประมาณ 27.8070 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.5016 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.79 

1.1) ผลการด้าเนินงาน ขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครอง
เชื อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ ด้าเนินการได้ 688 สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 63.12 ของเป้าหมาย 1,090 สายพันธุ์ 

1.2) ผลการติดตามในพื นที่ พบว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
มีการด้าเนินกิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ โดยจัดท้า 1) แปลงอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์
จ้านวน 323 แปลง ประกอบด้วย แปลงอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 180 แปลง แปลงอนุรักษ์พันธุ์หญ้า
พื นเมือง 80 แปลง แปลงรวบรวมพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี 40 แปลง และแปลงพืชสมุนไพร 23 แปลง 2) 
Seed Bank เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และ 3) Tissue Culture โดยการเพาะเนื อเยื่อให้เกิดราก
แล้วน้าไปปลูกในแปลงอนุบาลพันธุ์ ทั งนี  นอกจากจัดท้าแปลงรวบรวมพันธุ์แล้ว ศูนย์วิจัยฯ ยังมีการเพาะ
เชื อจุลินทรีย์ เพ่ือช่วยในกระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์อีกด้วย 

1.3) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการติดตามในพื นที่  
(1) งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการจ้างแรงงานฝีมือประณีต 
(2) ขาดแคลนแรงงานในพื นที่ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการและ

ภาคอุตสาหกรรม 
(3) การอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์บางพันธุ์ท้าได้ยาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
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2) กิจกรรม: การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ มีกรมวิชาการเกษตร เป็น
หน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แมลง และจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ใน
การศึกษา วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เป้าหมาย อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ
พันธุกรรมพืช แมลง และจุลินทรีย์ งบประมาณ 11.6117 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.0862 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 26.58 

ผลการด้าเนินงาน  
(1) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และแมลง ไว้ใช้ประโยชน์ 53,761 

สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 134.40 ของเป้าหมาย 40,000 สายพันธุ์   
(2) การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่อนุรักษ์ไว้  เป้าหมาย 

เกษตรกร 200 ราย จ้านวน 100 สายพันธุ์ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล 
 

3) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคเพบริน ใช้เป็นปัจจัยในการ
สร้างรายได้เพ่ิมขึ น รวมทั งสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลังมีไข่ไหมอีรี่ใช้ผลิตรังไหมเป็นรายได้เสริม  
เป้าหมาย ด้าเนินการใน 24 จังหวัด งบประมาณ 77.7621 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 36.3758 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 46.78 

3.1) ผลการด้าเนินงาน  
(1) สนับสนุนพันธุ์หม่อนไหมให้แก่เกษตรกร 11,955 ราย คิดเป็นร้อยละ 

99.63 ของเป้าหมาย 12,000 ราย  
(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไข่ไหมพันธุ์ดี 58,491 แผ่น และไข่ไหมอีรี่ 

1,325 ถุง คิดเป็นร้อยละ 46.06 และ 66.25 ของเป้าหมาย 127,000 แผ่น และ 2,000 ถุง ตามล้าดับ 
สนับสนุนกิ่งช้าหม่อน 522,749 ต้น และหม่อนช้าถุง 48,697 ต้น คิดเป็นร้อยละ 37.34 และ 24.35 
ของเป้าหมาย 1,400,000 ต้น และ 200,000 ต้น ตามล้าดับ    

3.2) ผลการติดตามในพื นที่ พบว่า 
(1) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

จังหวัดสกลนคร ด้าเนินการผลิตพันธุ์ไข่ไหมพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรจ้านวน 156 ราย 265 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 
31.14 ของเป้าหมายการผลิต จ้าแนกเป็น พันธุ์นางสิ่ว x นางตุ่ย 30 ราย 52 แผ่น พันธุ์นางสิ่ว 26 ราย 29 แผ่น 
พันธุ์ตุ่ย 31 ราย 46 แผ่น และพันธุ์นางอ่อนโยน 69 ราย 138 แผ่น  

(2) การทราบข่าวสารของโครงการ เกษตรกรทุกรายทราบข่าวสารผ่านสื่อบุคคล 
โดยทราบจากเจ้าหน้าที่รัฐมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาทราบจากประธานกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 30.77 ทราบจากเพ่ือนบ้าน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 19.23 และทราบจากผู้น้าท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 11.54 

(3) ด้านความพึงพอใจ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
ด้าเนินงานโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.86 (คะแนนเต็ม 5) โดยมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดต่อการชี แจงโครงการ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 การคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับ
บริการ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96  คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 และการ
ตรวจเยี่ยมให้ค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82  
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(4) งบประมาณจ้านวน 1,112,450 บาท เบิกจ่ายแล้ว 496,597 บาท คิด
เป็นร้อยละ 44.64 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

3.3) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการติดตามในพื นที่ 
(1) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร มีก้าลังการผลิตพันธุ์หม่อน

และไข่ไหมเพียงพอต่อความต้องการภายในศูนย์ฯ และสามารถผลิตให้ศูนย์ฯ อ่ืนใกล้เคียงได้ แต่มีข้อจ้ากัดด้าน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีต้าแหน่งทดแทนกรณีลูกจ้างประจ้าเกษียณอายุ 
ท้าให้ต้องมีการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งขาดประสบการณ์และความช้านาญในการผลิตพันธุ์หม่อนและ
ไข่ไหม 

(2) หน่วยงานยังไม่มีการแจกจ่ายพันธุ์หม่อนให้เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรรอปลูก
ในช่วงฤดูฝน  

(3) การรวมกลุ่มเลี ยงไหมของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง เนื่องจากการเลี ยงไหม
เป็นการแยกเลี ยงตามบ้านของเกษตรกร จึงขาดการบริหารจัดการกลุ่ม   

(4) เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนโรงเรือนเส้นไหมและปัจจัยในการ
เลี ยง รวมถึงเงินทุนอัตราดอกเบี ยต่้าให้แก่เกษตรกร 

(5) ตลาดรองรับเส้นไหมพันธุ์อีรี่มีน้อย เนื่องจากเส้นไหมที่ได้จากไข่ไหมพันธุ์อี
รี่หยาบกว่าเส้นไหมท่ีได้จากไข่ไหมพันธุ์ดี ท้าให้ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

 

4) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร มีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความพร้อมในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร  รวมทั ง
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดได้ เป้าหมาย พัฒนาเกษตรกร 1,000 ราย ในพื นที่ 40 จังหวัด งบประมาณ 4.8727 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2.3452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.13 

 ผลการด้าเนินงาน 
(1) จัดกระบวนการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 800 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 1,000 ราย  
(2) ปรับปรุงจุดเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร 

และพัฒนาแปลงขยายพันธุ์สมุนไพร รวม 44 จุด คิดเป็นร้อยละ 44.00 ของเป้าหมาย 100 จุด  
 

5) โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้มีความพร้อมในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองขยายพันธุ์ พืช พร้อมทั งสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืช
ในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เป้าหมาย ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื นที่ 5 มิติ 
จ้านวน 6,976,900 ต้น/ล้า/ท่อน และเมล็ดพันธุ์พืชผักพื นบ้าน จ้านวน 2,000,000 ชุด และพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกรในการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จ้านวน 250 ราย งบประมาณ 
25.7809 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.3956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.29 
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5.1) ผลการด้าเนินงาน  
(1) พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช 

140 ราย ครบตามเป้าหมาย  
(2) สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของเป้าหมาย 2,250 ราย  
(3) ผลิตและขยายพันธุ์ พืชพันธุ์ดี เ พ่ือสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร 

3,113,965 ต้น คิดเป็นร้อยละ 34.69 ของเป้าหมาย 8,976,900 ต้น 
(4) การส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย 4 เรื่อง 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ การสนับสนุนเครื่องนึ่งค่าเชื อ เป้าหมาย 4 เครื่อง มีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย 4 ศูนย์ อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง 

5.2) ผลการติดตามในพื นที่ พบว่า ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี มีเป้าหมาย
ในการผลิตพันธุ์พืชและจ่ายพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการ ปี 2564 รวม 435,000 ต้น 
ประกอบด้วย พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา และแมงลัก ในการผลิตพืชพันธุ์ดี ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช
นั น จะส้ารวจความต้องการพันธุ์พืชของเกษตรกรก่อน เพ่ือน้ามาจัดท้าแผนการผลิตพันธุ์พืชดังกล่าว หลังจาก
นั นจะส่งมอบพันธุ์พืชให้กับส้านักงานเกษตรอ้าเภอเพ่ือน้าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป ทั งนี  มีส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอแจ้งความต้องการพันธุ์พืชจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชแล้วจ้านวน 282,400 ต้น คิดเป็นร้อยละ 
64.92 ของเป้าหมายการผลิต โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช ได้ผลิตและส่งมอบพันธุ์พืชให้ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ
แล้วจ้านวน 142,800 ต้น และจะส่งมอบเสร็จสิ นในเดือนกรกฎาคม 2564 

5.3) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการติดตามในพื นที ่ 
(1) ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ผลิตพันธุ์พืชตามความต้องการของเกษตรกร ท้าให้สามารถ

บริหารจัดการและผลิตพันธุ์พืชได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้   
(2) เกษตรกรบางพื นที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับมอบพันธุ์พืชที่ด้าเนินการ

ผลิตเรียบร้อยแล้ว ท้าให้การส่งมอบไม่เป็นไปตามแผน และศูนย์ขยายพันธุ์พืชต้องใช้เวลาดูแลพันธุ์พืช
เพิ่มขึ  น จึงส่งผลต่อการบริหารจัดการ เช่น แปลงปลูกไม่เพียงพอต่อการผลิตพันธุ์พืชรุ่นต่อไป และต้อง
ปรับเปลี่ยนแผนการผลิต เป็นต้น 

 

6) โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ าพันธุ์ดี มีกรมประมง เป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์สัตว์น ้าเศรษฐกิจส้าหรับใช้เป็นสัตว์น ้าพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของภาคการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า รวมทั งผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของประเทศ เป้าหมาย กระจายลูกพันธุ์สัตว์น ้าพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต 12 ชนิดพันธุ์ 
และผู้ใช้ประโยชน์สัตว์น ้าพันธุ์ดีมีความพึงพอใจในสัตว์น ้าพันธุ์ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 งบประมาณ 25.4281 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.7676 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.55  

6.1) ผลการด้าเนินงาน  
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น ้าพันธุ์หลัก พันธุ์ขยายได้ 13 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 108.33 

ของเป้าหมาย 12 ชนิดพันธุ์ ผลิตสัตว์น ้าพันธุ์หลักและพ่อแม่พันธุ์ขยาย 173,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
62.68 ของเป้าหมาย 276,000 ตัว 

(2) การผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยาย กุ้งก้ามกราม "มาโคร 1" (PL20) เป้าหมาย 
1,000,000 ตัว และการเก็บรักษาเชื อพันธุ์สัตว์น ้า เป้าหมาย 6 ชนิดพันธุ์ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
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6.2) ผลการติดตามในพื นที่ พบว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด 
ด้าเนินกิจกรรมดูแลสัตว์น ้าพันธุ์ขยาย มีเป้าหมาย 4,000 ตัว โดยรับพันธุ์สัตว์น ้าจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น ้าบุรีรัมย์และอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นศูนย์หลักในการผลิตสัตว์น ้าพันธุ์ขยายเพ่ือใช้ในโครงการ 
ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลาไน ปลายี่สกเทศ และปลานิล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด
ดูแลสัตว์น ้าพันธุ์ขยาย เพื่อท้าให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ และน้าพ่อแม่พันธุ์มาผลิตเป็นลูกพันธุ์สัตว์น ้า เพื่อแจกจ่าย
ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐหรือจ้าหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป โดยใช้ราคากลางของกรมประมง 
ซึ่งต่้ากว่าราคาตามท้องตลาด    

6.3) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการติดตามในพื นที่  
(1) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใน

การดูแลสัตว์น ้าสูง เช่น ค่าขนส่งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้า ค่าอาหาร และค่าจ้างบุคลากรในการ
ดูแล เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  

(2) มีข้อจ้ากัดด้านพื นที่ เช่น บ่ออนุบาลสัตว์น ้าไม่เพียงพอ บ่อมีความช้ารุด ท้า
ให้ปริมาณการผลิตสัตว์น ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

 

7) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง มีกรมประมง เป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม โดยใช้พื นฐาน
ขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการก้าหนดมาตรการให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และยั่งยืน รวมทั งอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป  
เป้าหมาย แหล่งทรัพยากรประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ 50 แหล่ง และปริมาณการจับสัตว์น ้าในน่านน ้าไทย
เพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 งบประมาณ 169.6072 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 47.5178 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.02  

7.1) ผลการด้าเนินงาน 
(1) การจัดระเบียบการประมง ด้าเนินการเฝ้าระวังนิเวศแหล่งน ้า 51 ครั ง คิด

เป็นร้อยละ 56.67 ของเป้าหมาย 90 ครั ง ออกมาตรการในการควบคุมการท้าการประมงให้เป็นไปตามพระ
ราชก้าหนดการประมง 8 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 20 ฉบับ และเฝ้าระวังการท้าการประมง 
1,956 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 59.18 ของเป้าหมาย 3,305 ครั ง  

(2) การจัดการทรัพยากรประมง ด้าเนินการส้ารวจท่าขึ นปลาเพ่ือประเมินผล
จับสัตว์น ้า 180 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.50  ของเป้าหมาย 288 แห่ง ส้ารวจข้อมูลจากเรือประมง
พาณิชย์เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต 1,211 ล้า คิดเป็นร้อยละ 67.28 ของเป้าหมาย 1,800 ล้า 
ประเมินผลการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าต่อหน่วยการประมง ได้แก่ 1) แม่น ้า อ่างเก็บน ้า เขื่อนขนาดใหญ่ และแหล่ง
น ้าขนาดใหญ ่(น ้าจืด) 130 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 66.33 ของเป้าหมาย 196 ครั ง 2) ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าว
ไทย (ทะเล) ได้ 11 เที่ยวเรือ คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของเป้าหมาย 19 เที่ยวเรือ  

(3) การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น ้าหายากใกล้สูญพันธุ์ ด้าเนินการรวบรวมพ่อแม่
พันธุ์สัตว์น ้าพื นเมือง 20 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 25 ชนิด เก็บตัวอย่างสัตว์น ้าเพ่ือเข้าธนาคาร 
DNA แล้ว 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 24 ชนิด ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า 13 ชนิด 
จ้านวน 510,163 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 65.82 ของเป้าหมาย 39 ชนิด 775,130 ตัว ตามล้าดับ 

7.2) ผลการติดตามในพื นที่ พบว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด 
มีการด้าเนินกิจกรรมด้านการให้ความรู้และค้าแนะน้าแก่เกษตรกรในเรื่องสัตว์น ้าควบคุม ปัญหาการตาย
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ของสัตว์น ้าจืดที่เกิดจากความแห้งแล้ง การเกิดโรคของสัตว์น ้าในการเปลี่ยนฤดูในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว 
โดยการให้ความรู้นั นเป็นการให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรท้าการประมงผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง 
การติดแผ่นป้ายประกาศ และประกาศหน้าเว็บไซต์กรมประมง ด้านการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าจืด มีการผลิต
พันธุ์สัตว์น ้าจืดและปล่อยลงแหล่งน ้าธรรมชาติ แม่น ้า อ่างเก็บน ้า เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์
ของสัตว์น ้าในแหล่งน ้า 

7.3) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการติดตามในพื นที่ 
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย สูง 

เช่น ค่าน ้ามันใส่เรือส้าหรับการตรวจการท้าประมงของเกษตรกรในแหล่งน ้า ค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่เพียงพอ 

2.4 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

        2.4.1 สาระส าคัญ 
          1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ

แปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนตอ่
ยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง    

       2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ น (ปี 2561 – 2565 
ขยายตัวร้อยละ 3) 

     3) หน่วยงานด าเนินการ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว และกรมประมง 
     4) งบประมาณ 13.6920 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.1476 ล้านบาท ร้อยละ 32.26 

ของงบประมาณท่ีได้รับ   
     5) ภาพรวมผลการด าเนินงาน กิจกรรมส้าคัญที่ด้าเนินการแล้วในทุกโครงการ เฉลี่ย

ร้อยละ 42.06 ได้แก่ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การให้ค้าแนะน้า/ปรึกษา 
สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การแปรรูปสัตว์น ้าให้แก่เกษตรกร การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น ้าและการแปรรูปสัตว์น ้าส้าหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น ้าและการจัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่
ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ และการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ เครื่องบดแป้ง ตู้แช่แข็ง และชุดเครื่องปั่ นผสมของเหลว
แบบควบคุมอุณหภูม ิ

 

 2.4.2 ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
 

 1) ผลผลิต: การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะด้านการแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเป็นช่องทางการ
สร้างอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ น เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป 1 ,670 ราย 
งบประมาณ 7.5259 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.9682 ล้านบาท ร้อยละ 39.44 

 
1.1 ผลการด้าเนินงาน 
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   ด้าเนินการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร 260 ราย 
ร้อยละ 86.67 ของเป้าหมาย 300 ราย และให้ค้าแนะน้า/ปรึกษา และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์               
ปศุสัตว์ 650 ราย ร้อยละ 47.45 ของเป้าหมาย 1,370 ราย  

1.2 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ:  
     - ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้การจัดฝึกอบรมการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์บางหลักสูตรไม่สามารถด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้  
     - กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีผู้สนใจจ้านวนมาก แต่เนื่องข้อจ้ากัดด้าน

งบประมาณและสถานที่ท้าให้กิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้เพียง 20 คนต่อ
หลักสูตร 

 2) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง)  กรมประมง  
เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ประมงและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูป เป้าหมายเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
360 ราย และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพร้อยละ 85 มีผลผลิตสัตว์น ้าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 
กิโลกรัมต่อไร่ งบประมาณ 2.3846 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9747 ล้านบาท ร้อยละ 40.88   

 ผลการด้าเนินงาน 
ด้าเนินการสาธิตการแปรรูปสัตว์น ้าในพื นที่กลุ่มเป้าหมาย 95 ราย ร้อยละ 36.54              

ของเป้าหมาย 260 ราย ฝึกอบรมความรู้พื นฐานและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น ้าและการแปรรูปสัตว์น ้าส้าหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่  62 ราย ร้อยละ 103.33 ของ
เป้าหมาย 60 ราย และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น ้า 61 ราย ร้อยละ 152.50 ของเป้าหมาย 
40 ราย   

 

 3) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  กรมการข้าว  
เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโดยพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั งส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี Good Manufacturing 
Practice (GMP) รวมถึงส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และสนับสนุน
ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สมาชิกของสหกรณ์สามารถ
ขยายตลาดด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและออนไลน์ เป้าหมาย พัฒนาวิจัยและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
ข้าว ผลักดันสู่เชิงพาณชิย์ จ้านวน 4 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ผู้ประกอบการ
แปรรูปข้าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถน้าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิด
การมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ งบประมาณ 3.7815 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4747 ล้านบาท ร้อยละ 12.55    

3.1 ผลการด้าเนินงาน 
ด้าเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว 1 ครั ง ครบตามเป้าหมาย ส้าหรับกิจกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการส้ารวจวิสาหกิจชุมชนที่มีความต้องการต่อยอด  
ด้านแปรรูปข้าว ที่มีความพร้อมในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องบดแป้ง ตู้แช่แข็ง และชุดเครื่องปั่นผสมของเหลวแบบควบคุม
อุณหภูมิได้ อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง  

3.2 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
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     - การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ควรเร่งด้าเนินการส้ารวจและส่งเสริม
ความรู้การแปรรูปแก่กลุ่มวิสาหกิจที่สนใจ 

2.5 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

2.5.1) สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ  
2) เป้าหมาย ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/

อัจฉริยะเพ่ิมขึ นร้อยละ 10 
3) หน่วยงาน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

     4) งบประมาณ 46.8197 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11.3802 ล้านบาท ร้อยละ 
24.31 ของงบประมาณท่ีได้รับ         

              5) ภาพรวมผลการด าเนินงาน กิจกรรมส้าคัญที่มีผลการด้าเนินการแล้วของ 4 โครงการ                
เฉลี่ยร้อยละ 42.39 ของเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมจัดตั งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์           
การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะโดยการจัดท้าแปลงเรียนรู้และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ การให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกรโดยกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ้าแปลงใหญ่ 
จัดท้าจุดเรียนรู้ รวมถึงการให้บริการสาธิตและถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และการศึกษา
ความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงาน
ตามแผน เช่น การพัฒนาระบบและ Platform การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาสื่อ
ความรู้เรื่องระบบน ้าแบบอัจฉริยะ เป็นต้น  
              2.5.2) ผลการด าเนินงานรายโครงการ 

                        1) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช  มีกรมการข้าว เป็น
หน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การจัดการ
พื นที่ เพาะปลูก การระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าว เพ่ือการวางแผนและพัฒนาการผลิตข้าวให้ 
มีประสิทธิภาพ จัดท้าพัฒนา plateform ในระบบการผลิตข้าวให้สามารถใช้งานและแสดงผลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทั งการวางแผน การผลิต คาดการณ์ผลผลิต และการเฝ้าระวังเตือนภัย เป้าหมาย พัฒนาระบบ
การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ระบบ ส่งเสริมและขยายผลระบบการผลิตข้าวด้วย
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพื นที่เหมาะสม 7 จังหวัด และ พัฒนา Platform ส้าหรับแสดงผลการผลิตข้าว 
รายแปลง 2 ระบบ งบประมาณ 4.7409 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.6427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.56 
  1.1) ผลการด้าเนินงาน อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในแปลงเรียนรู้เกษตร
อัจฉริยะ 7 จังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดสกลนคร) 
  1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ – เร่งรัดการจัดซื อ จัดจ้าง 

               2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ มีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการท้างานฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับ
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การท้างานแบบข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื นที่ (Spatial Big Data) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ข้าวโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว 1 ระบบ และ พัฒนาปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัล 1 ระบบ สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างด้าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ
และเตรียมการจัดซื อครุภัณฑ์ที่จะมาช่วยจัดท้าระบบ งบประมาณ 10.1955 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.2375 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.14 
  ผลการด้าเนินงาน  อยู่ระหว่างด้าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะและเตรียมการ
จัดซื อครุภัณฑ์ที่จะมาช่วยจัดท้าระบบ 
 

                3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกรและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor PooL) โดย
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดตั งศูนย์จักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ส้าหรับใช้บริการ
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการส้ารองเสบียงสัตว์  และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกี่ ยวข้อง เป้าหมาย จัดตั งศูนย์
เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ (Motor pool) 7 แห่ง ให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
4,200 ราย พื นที่ให้บริการเครื่องจักรกลด้านการจัดการแปลงพืชอาหารและส้ารองเสบียงสัตว์  21,000 ไร่ 
งบประมาณ 14.5250 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.1934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.75 

            ผลการด้าเนินงาน จัดตั งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ จ้านวน 7 แห่ง ด้าเนินการ
ได้ 5 แปลง คิดเป็นร้อยละ 71.43 การให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 4,200 
ราย ด้าเนินการได้ 544 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.95 พื นที่ให้บริการเครื่องจักรกลด้านการจัดการแปลงพืชอาหาร
และส้ารองเสบียงสัตว์ เป้าหมาย 21,000 ไร่ ด้าเนินการได้ 2,061 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.81 

       4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือน้าเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช สร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี
ด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ประกอบการ รวมทั งพัฒนาองค์ความรู้/ประยุกต์เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ โดยมีเป้าหมาย จัดท้าแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะในพื นที่ของกรมวิชาการเกษตร จ้านวน 6 แปลง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 900 ราย และจัดท้า Platform ส้าหรับจัดการระบบการปลูกพืชให้ 
มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย 2 Platform งบประมาณ 8.1762 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.3764 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.83 

  ผลการด้าเนินงาน จัดท้าแปลงเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพื นที่ของ  
กรมวิชาการเกษตร จ้านวน 6 แปลง ด้าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีอัจฉริยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 900 ราย ด้าเนินการได้ 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.78  

 

               5) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ด้าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้าง
ช่างเกษตรประจ้าท้องถิ่นส้าหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วจากการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรของประเทศ        
เพ่ือพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความพร้อมทั งองค์ความรู้ ทักษะ
ทางเทคนิค และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างโอกาส ยกระดับ การเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร และระบบให้น ้าอัจฉริยะที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการผลิตพืชและทดแทนแรงงานภาคการเกษตรให้แก่
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เกษตรกร เป้าหมาย (1) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย พัฒนาสื่อความรู้
เรื่องระบบการให้น ้าแบบอัจฉริยะ 1 เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบน ้าแบบอัจฉริยะ 1 ครั ง (2) สร้างช่าง
เกษตรท้องถิ่นประจ้าแปลงใหญ่ เป็นช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื นฐาน 3,600 ราย และช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตร
เน้นหนัก 400 ราย (3) ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 
แบ่งเป็น ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรชุมชน 200 ราย และ ให้บริการสาธิตการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรในเขตเกษตรกรรมเพ่ือลดการเกิดวัชพืช 200 ไร่ (4) ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ 100 ราย (5) จัดท้าจุดเรียนรู้การท้าการเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นย้า 
เกษตรอัจฉริยะ 3 จุด (6) จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต 2 ครั ง และการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในเขตเกษตรกรรมเพ่ือลดการเกิดวัชพืช 500 ราย งบประมาณ 8.9621 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2.8906 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.25 
                    ผลการด้าเนินงาน สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ้าแปลงใหญ่ เป้าหมาย 3,600 ราย  
ด้าเนินการได้ 2,469 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.58 จัดกิจกรรมให้บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ในเขตเกษตรกรรม เป้าหมาย 200 ไร่ ด้าเนินการแล้ว 130 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.00 กิจกรรมจัดท้าจุด
เรียนรู้การท้าการเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นย้า เกษตรอัจฉริยะ จ้านวน 3 จุด ด้าเนินการแล้ว 2 จุด คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในเขตเกษตรกรรมเพ่ือลดการเกิด
วัชพืช เป้าหมาย 500 ราย ด้าเนินการแล้ว 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.60   
 

              6) โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร  
มีส้านักวิจัยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและจัดท้างานวิจัย 
เรื่อง การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป้าหมาย ศึกษาวิเคราะห์ งานวิจัย
ภายใต้โครงการฯ 1 เรื่อง งบประมาณ 0.2200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0396 ล้านบาท ร้อยละ 18.00 
  ผลการด้าเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์ งานวิจัยภายใต้โครงการฯ จัดท้าเค้าโครงการศึกษาวิจัย 
เป้าหมายร้อยละ 10 ด้าเนินการครบตามเป้าหมาย เสนอเค้าโครงวิจัย เป้าหมายร้อยละ 10 ด้าเนินการครบตาม
เป้าหมาย รวบรวมข้อมูล เป้าหมายร้อยละ 50 ประมวลผลข้อมูล เป้าหมาย ร้อยละ 20 และรายงานเสนอผลงาน 

 

2.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2.6.1) สาระส าคัญ 
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการ

ปรับตัวไปสู ่กระบวนการผลิตที ่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ 

2) เป้าหมาย มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ น (ปี 2561 - 2565 เพ่ิมขึ นร้อยละ 10) 
และสินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) หน่วยงานด าเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการ
เกษตร ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย  

4) งบประมาณ จ้านวน 3,931.2331 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 985.8056 ล้านบาท 
ร้อยละ 24.3894 ของงบประมาณที่ได้รับ  
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  5) ภาพรวมผลการด าเนินงาน กิจกรรมส้าคัญที่มีการด้าเนินการแล้วใน 5 โครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ 74.30 ของเป้าหมาย ได้แก่ อบรมเกษตรกรในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชทางเลือกใหม่ พัฒนา
ครูบัญชีและการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ การพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน การท้าแผนและ
ปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ตั งแต่ปี 2562 – 2564  การถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ให้เกษตรกร ถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ครบตามเป้าหมายใน 13 ชนิดสินค้า
เกษตร ได้แก่ มะพร้าว มันส้าปะหลัง อ้อย กาแฟ สับปะรด พืชเคี ยวมัน แมลงเศรษฐกิจ อ้อย พืชตระกูลถั่ว 
ไผ่และหวาย ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท้านา และปาล์มน ้ามัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีชั น
พันธุ์ขยายและชั นพันธุ์จ้าหน่าย น้าเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปขยายผล ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพ
ดี ได้แก่ พืชไร่ 11 ชนิด พืชสวน 45 ชนิด และปัจจัยการผลิต 19 ชนิด ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้เป็นมาตรฐานสากล ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ วินิจฉัย  
ชัณสูตร โรคสัตว์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ผลิตสัตว์และพืชอาหารพันธุ์ดี โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการ
ปฏิบัติงานตามแผน เช่น การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์คัด การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  
ท้าการเกษตรผสมผสาน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP และการจัดท้าคู่มือการด้าเนินงานส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื นท่ีนิคมสหกรณ์  

2.6.2) ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri - Map) มีกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการพื นที่ไม่เหมาะสม 
(N) หรือเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ และส่งเสริม
สนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื นที่ไม่เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ 
เป้าหมาย พื นที่ด้าเนินการ 93,100 ไร่ งบประมาณ 270.5197 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 87.6866 ล้าน
บาท ร้อยละ 32.4141 

1.1) ผลการด้าเนินงาน 
  การจัดท้าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ เป้าหมาย 5 ชนิดพืช ขณะนี 

อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดเตรียมข้อมูลการใช้ที่ดิน มีผลการด้าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 22.50 ของเป้าหมาย 
ด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri – Map เป้าหมาย 
90,000 ไร่ มีผลการด้าเนินงานแล้ว 46,599 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.78 ขณะนี อยู่ระหว่างตรวจแบบงาน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า การอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่แล้ว 785 ราย คิด
เป็นร้อยละ 78.50 ของเป้าหมาย 1,000 ราย ในส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นในการปรับเปลี่ยน
การผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เป้าหมาย 3,000 ไร่ บางจังหวัดขอคืนพื นที่เป้าหมายและงบประมาณ 
เนื่องจากเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการเปลี่ยนการผลิตไปก่อนแล้ว ท้าให้เป้าหมายพื นที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในปี 2564 ลดลง ด้านการบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม เพ่ือการผลิตหม่อนไหม ในพื นที่ไม่
เหมาะสมตาม Agri-Map และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื นฐานในการปลูกหม่อนเลี ยงไหมและการแปรรูป 
ด้าเนินการในจังหวัดสุโขทัย ก้าแพงเพชร ราชบุรี และอุตรดิตถ์ เป้าหมายรวม 100 ไร่ โดยได้มีการลด
เป้าหมายของจังหวัดสุโขทัยลงมาเหลือ 15 ไร่ เพ่ิมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื นที่ด้าเนินการเพ่ิมเติม 
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เป้าหมาย 15 ไร่ เป้าหมายรวมอยู่ที่ 100 ไร่เท่าเดิม การอบรมพัฒนาครูบัญชี แล้ว 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 
101.25 ของเป้าหมาย มีการอบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร แล้ว 2,400 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100 ครบตามเป้าหมาย ด้านก้ากับแนะน้าการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกร เป้าหมาย 1,700 ราย 
ด้าเนินการแล้ว 382 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.47 ของเป้าหมาย 1,700 ราย ในด้านการติดตามการจัดท้า
บัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกร เป้าหมาย 1,700 ราย การจัดท้าฐานข้อมูลการผลิตสินค้าทางเลือก 1 สินค้า 
ด้าเนินการไปแล้วร้อยละ 18 ของเป้าหมาย ส่วนการจัดท้าแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ
ระดับพื นที่ จ้านวน 2 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาสินค้าทางเลือกเชิงลึกเพ่ือก้าหนดแนวทางการส่งเสริมระดับพื นท่ี 
(73 จังหวัด) และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพื นที่ประสบภัยพิบัติซ ้าซาก (12 พื นที่) ด้าเนินการ
ไปแล้วร้อยละ 41 ของเป้าหมาย ด้านการศึกษาวิจัยพืชทางเลือกใหม่ที่มีอนาคต (Future Crops) 1 เรื่อง 
ด้าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย ด้านการจัดท้าแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ
ระดับภาค 1 เรื่อง ด้าเนินการไปแล้วร้อยละ 45 ของเป้าหมาย ในด้านการติดตามประเมินผลโครงการ 1 
เรื่อง ด้าเนินการไปแล้วร้อยละ 47 ของเป้าหมาย 

1.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ –เร่งรัดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตใน
การปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เป้าหมาย 3,000 ไร่ และกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
พื นฐานในการปลูกหม่อนเลี ยงไหมและการแปรรูป เป้าหมาย 100 ไร่  

2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ด้าเนินการ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย และ
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท้าการผลิตสินค้าเกษตร 
ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ้าหน่าย
โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ น 
รวมทั งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป้าหมาย จ้านวน 
4,262 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร 2,395 แปลง กรมการข้าว 1,285 แปลง กรมปศุสัตว์ 200 แปลง 
กรมประมง 75 แปลง กรมหม่อนไหม 31 แปลง กรมวิชาการเกษตร 130 แปลง ส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 40 แปลง และการยางแห่งประเทศไทย 106 แปลง)  งบประมาณ 1,251.9481 ล้าน
บาท เบิกจ่ายแล้ว 179.1742 ล้านบาท ร้อยละ 14.31 

2.1) ผลการด้าเนินงาน ส่งเสริมการด าเนินงานแบบแปลงใหญ่ด าเนินงานแล้ว 
2,360 แปลง ร้อยละ 55.37 ของเป้าหมาย 4,262 แปลง วิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่
ด าเนินการตั้งแต่ ปี 2562 – 2564 ด าเนินการจ านวน 2,173 แปลง คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของเป้าหมาย 
2,441 แปลง ถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด ด าเนินการจ านวน 1,630 
แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.06 ของเป้าหมาย 2,395 แปลง เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ 
33,523 ราย เช่น การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม 
การจดัท าบัญชีต้นทุน การรับรองมาตรฐานสินค้า และด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต คิดเป็นร้อยละ 74.24 
ของเป้าหมาย 45,152 ราย จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ 530 แปลง ร้อยละ 54.36 ของ
เป้าหมาย 975 แปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 74 แห่ง ร้อย
ละ 12.33 ของเป้าหมาย 600 แห่ง และติดตามประเมินผลโครงการ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนิน
การศึกษารายละเอียดโครงการ จัดท ากรอบแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
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ระหว่างการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายจ านวน 1 เรื่อง และรายงานการ
ขับเคลื่อนโครงการในระดับพ้ืนที่ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ด าเนินการแล้ว 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของเป้าหมายจ านวน 4 ครั้ง 

2.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค  
         (1) ด้านการผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิต

ลดลง แต่ไม่สามารถลดได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ น รวมถึงขาดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ท้าให้การ
เพ่ิมของผลผลิตยังไม่ได้ตามเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรไม่เห็นความส้าคัญของการผลิต
สินค้าตามมาตรฐาน GAP  

           (2) ด้านการตลาด การเชื่อมโยงตลาด เกษตรกรจ้าหน่ายผลผลิตแบบต่างคน  
ต่างจ้าหน่าย เนื่องจากในบางพื นที่มีแหล่งรับซื อจ้านวนมาก และราคารับซื อไม่แตกต่างกัน รวมถึงแหล่งรับซื อ
ที่ท้า MOU อยู่ไกลจากแหล่งผลิตของเกษตรกร 

         (3) ด้านการบริหารจัดการ ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ต้องอาศัยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
ตามชนิดสินค้า โดยต้องสรรหาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ คน พื นที่ สินค้า และวิธีการ ประธาน
กลุ่มแปลงใหญ่ ขาดความพร้อมในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ ขาดความมุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมาย 

         (4) ด้านสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ท้าให้บาง
พื นที่ไม่สามารถจัดอบรม/ประชุมได้ ท้าให้การด้าเนินการล่าช้าไปกว่าแผนที่ก้าหนดไว้ ช่องทางในการขาย
ผลผลิตของเกษตรกรลดลง และงบประมาณและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการอบรม
หรือดูงาน 

         2.3) ข้อเสนอแนะ    
       (1) ด้านการผลิต การลดต้นทุน ด้านพืช สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ดีไว้ใช้

ทดแทนการซื อ ใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ค่าดิน ด้านปศุสัตว์ ผสมอาหารข้นใช้เอง และด้านประมง ลดการใช้อาหาร
ส้าเร็จรูป เพ่ือการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนองค์ความรู้ในเรื่องใช้สารชีวภัณฑ์ 
ทดแทนการใช้สารเคมี และการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต ส่งเสริม/สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจประโยชน์ของการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP ทั งต่อผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

      (2) ด้านการตลาด การเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจ้าหน่ายผลผลิต 
เพ่ือให้ได้ปริมาณมากพอที่สามารถต่อรองราคาได้ ลดภาระค่าขนส่งสินค้า 

     (3) ด้านการบริหารจัดการ ด้าเนินการจัดอบรม ประสานหน่วยงานด้านการศึกษา 
เช่น มหาวิทยาลัยในพื นที่ หรือมูลนิธิด้านการเกษตร มาให้ความรู้เพ่ิมเติม และให้กลุ่มเกษตรกรได้เลือกด้าเนินการ
เทคโนโลยีดังกล่าว ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ ศึกษาตัวอย่างแปลงต้นแบบที่ประสบความส้าเร็จ 

     (4) ด้านสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แบ่งเกษตรกร 
ที่จะเข้ารับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื อตามนโยบายของรัฐบาลหรือ
เปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดประชุมออนไลน์ หาช่องทางการตลาดเพ่ิมมากขึ น เช่น ขายออนไลน์ และปรับแผน
ด้าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่ก้าหนด 
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3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน
ด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการลด
ต้นทุนการผลิต และยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาที่ยั่งยืน  และพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย เกษตรกร 
จ้านวน 15,000 ราย ใน 13 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1) มันส้าปะหลัง 2) สับปะรด 3) อ้อย 4) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์
หลังฤดูท้านา 5) ไผ่และหวาย 6) พืชเคี ยวมัน (มะคาเดเมียและมะม่วงหิมพานต์) 7) กาแฟ 8) สินค้ากลุ่ม
ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) 9) พืชตระกูลถั่ว 10) ไม้ดอกไม้ประดับ 11) พืชผัก 12) ปาล์มน ้ามัน 
13) มะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน งบประมาณ 51.1530 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 16.8074 ล้านบาท ร้อย
ละ 32.86 

ผลการด้าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ 13 ชนิดสินค้าเกษตร ได้แก่ ส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลัง ร้อยละ 88.47 จากเป้าหมายเกษตรกร 2,620 ราย สับปะรด ร้อยละ 
75.00 จากเป้าหมายเกษตรกร 1,300 ราย อ้อย ร้อยละ 90.45 จากเป้าหมายเกษตรกร 1,100 ราย 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท้านา ร้อยละ 95.20 จากเป้าหมายเกษตรกร1,100 ราย ไผ่และหวาย ร้อยละ 
80.95 จากเป้าหมายเกษตรกร 630 ราย พืชเคี ยวมัน (มะคาเดเนีย มะม่วงหิมพานต์) ร้อยละ 41.00 จาก
เป้าหมายเกษตรกร 200 ราย กาแฟ ร้อยละ 72.00 จากเป้าหมายเกษตรกร 750 ราย แมลงเศรษฐกิจ ร้อย
ละ 81.25 จากเป้าหมายเกษตรกร 800 ราย พืชตระกูลถั่ว ร้อยละ 77.50 จากเป้าหมายเกษตรกร 2,400 
ราย ไม้ดอกไม้ประดับ ร้อยละ 66.00 จากเป้าหมายเกษตรกร 200 ราย โดยได้รวบรวมพันธุ์ดี/พันธุ์ใหม่ของ
ไม้ดอกไม้ประดับในพื นที่ 3 ศูนย์ จากเป้าหมาย 4 ศูนย์ พืชผัก ร้อยละ 75.00 จากเป้าหมายเกษตรกร 100 
ราย สินค้าปาล์มน ้ามัน ร้อยละ 105.43 จากเป้าหมายเกษตรกร 2,800 ราย  และสินค้ามะพร้าว ร้อยละ 
85.00 จากเป้าหมาย 100 ราย 

 

4) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว มีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ตรงตามลักษณะประจ้าพันธุ์ เพื่อให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยและคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานพันธุ์ รวมทั งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงส้าหรับสนับสนุนโครงการราชการจ้าหน่ายแก่เกษตรกร
ทั่วไป เพื่อให้มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกรได้ทั่วถึงและรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของเกษตรกร เป้าหมาย ได้ผลผลิตเมล็ดชั นพันธุ์คัดที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีความบริสุทธิ์ของเมล็ด
พันธุ์ ประมาณ 30 ตัน และได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั นพันธุ์หลัก ไม่น้อยกว่า 3 ,000 ตัน งบประมาณ 
122.4586 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 35.9574 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.36 

ผลการด้าเนินงาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั นพันธุ์คัด เป้าหมาย 30 ตัน และผลิต
เมล็ดพันธุ์ชั นพันธุ์หลัก เป้าหมายเกษตรกร 3,000 ราย อยู่ระหว่างด้าเนินการตามแผน โดยด้าเนินการผลติ
เมล็ดพันธุ์ข้าวชั นพันธุ์คัดและชั นพันธุ์หลักแล้ว แบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบปลูกฤดูนาปี ๒๕๖๓ ด้าเนินการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก และ
รอบปลูกฤดูนาปี ๒๕๖๔ มีแผนเริ่มด้าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

 

             5) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร มีกรมการข้าว กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื นที่ขาดแคลนและเพ่ิมปริมาณการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมพื นที่การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการท้านา
ปรัง ผลิตพันธุ์พืชคุณภาพ และน้าไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จ้าหน่ายให้เกษตรกร ขยายสัตว์พันธุ์ดีผ่านฟาร์ม
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เกษตรกรเครือข่าย และติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ นของสินค้า
เกษตรที่ส้าคัญ เป้าหมาย มเีมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและสัตว์พันธุ์ดีเพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลายในพื นที่นาปรัง จ้านวน 5,000 ไร่ ใน 21 จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันเกษตรกร 
ได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เกษตร งบประมาณ 1,037.8522 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
339.4477 ล้านบาท ร้อยละ 32.71 

  ผลการด้าเนินงาน  
      (1) ด้านข้าว การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการจัดตั งศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่เนื่องจากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขแบบผังบริเวณ และใบแนบท้ายสัญญา
จ้างท้าให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าก้าหนด การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ชั นพันธุ์ขยาย – จ้าหน่าย จ้านวน 
23,939 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.84 มีการน้าไปขยายผล จ้านวน 14 ,615 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.88 การ
พัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวมีแผนด้าเนินการในเดือน ม.ค. - 
มี.ค.64 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 ท้าให้ในบางกิจกรรมที่มีแผนการจัดกิจกรรม
ต้องชะลอการจัดออกไปการตรวจติดตามความก้าวหน้าผู้ผลิตและจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ้านวน 528 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 24.64 การตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองร้านจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  จ้านวน 
24 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.64 กิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนอยู่ในระหว่างรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรและได้จัดประชุมชี แจงแล้ว 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการวาง
แผนการผลิตข้าวครบวงจร จัดท้าประกาศพื นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว รอบท่ี 2 ปีการผลิต 2563/64 
เป้าหมายพื นที่ 8.09 ล้านไร่ เรียบร้อยแล้ว การด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามก้ากับดูแลการบริหาร
จัดการข้าวระดับจังหวัดและจัดท้ารายงานข้าวจังหวัด ด้าเนินการโอนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับ
ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีในการประเมินลักษณะทางการเกษตรของข้าวและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าว สามารถ
พัฒนาวิธีการสกัดและวิธีการวิเคราะห์สารตกค้างในกลุ่มสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลง กลุ่มไพรีทรอยด์แล้วเสร็จ 
ขณะนี อยู่ระหว่างการพัฒนาการวิเคราะห์สารเคมีทางเกษตรกลุ่มอ่ืนๆ  

   (2) ด้านพืช ได้จัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกร จ้านวน 
4,811 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.22 ของเป้าหมาย จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดและจัดท้าแผนการผลิต แผนการ
ตลาด ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซื อผลผลิต จ้านวน 4,307 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.58 ของ
เป้าหมายและสนับสนุนวัสดุการเกษตรแปลงเรียนรู้ในพื นที่ขยายผลปรับเปลี่ยน ไปปลูกพืชหลากหลาย จ้านวน 
4,150 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.00 ของเป้าหมาย ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี พืชไร่ จ้านวน 14 
ชนิด คิดเป็นร้อยละ 127.27 ของเป้าหมาย พืชสวน 56 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 124.44 ของเป้าหมาย และ
ปัจจัยการผลิตจ้านวน 19 ชนิด ครบตามเป้าหมาย การตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ เป็น
มาตรฐานสากล จ้านวน 6,072 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 242.88 ของเป้าหมาย  

(3) ด้านปศุสัตว์ ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม จ้านวน 152,749 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 65.98 ของเป้าหมาย จ้านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ จ้านวน 13,141,981 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 50.56 ของเป้าหมาย และเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง
โรคติดต่อ จ้านวน 25,974 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.87 ของเป้าหมาย  

(4) ด้านข้อมูล รายงานข้อมูลการบริหารจัดการศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
การรายงานสถาการณ์สินค้าเกษตร อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรต่าง ๆ ปัจจัยการผลิต  และ
ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร โดยจะน้าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
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เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์บน Facebook.com/OAEbaer สรุปและเขียนรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง 
ช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ไม่สามารถลงพื นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกรได้ในบางจังหวัด เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด -19 ใช้
การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดท้าข้อมูลสารสนเทศต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรอยู่
ระหว่างเตรียมงานวิชาการ จัดท้าคู่มือการส้ารวจต้นทุนการผลิต เตรียมงานวิชาการ และอบรมคู่มือการส้ารวจ
ต้นทุนการผลิตพืชเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สศท. ส้ารวจข้อมูลต้นทุนการผลิต  การจัดท้ารายงานภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) ในหลายพื นที่ที่ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด ท้าให้ไม่สามารถส้ารวจ
และติดตามสถานการณ์ในพื นที่ และ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้ตาม
แผนการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้ ได้ปรับแผนและรูปแบบการปฏิบัติงานให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ น โดย
ได้มีการปรับลดจ้านวนวัน ในการส้ารวจและติดตามสถานการณ์ในพื นที่ รวมทั งปรับแผนการลงพื นที่  การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถด้าเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ ที่ก้าหนดไว้ได้  และร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร  
อยู่ระหว่างการยกร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และ
เตรียมการแต่งตั งคณะอนุกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 -
2570) เนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถจัดสัมมนาได้ 

 

                6) ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานด้าเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตด้านปศุสัตว์ รวมทั งสนับสนุนส่งเสริมการรักษาสุขภาพสัตว์ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ จัดการสวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พัฒนาอาหารสัตว์
ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ 12,822 ราย งบประมาณ 1,037.8522 ล้าน
บาท เบิกจ่ายแล้ว 339.4477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 32.71 

ผลการด้าเนินงาน เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 73.43 จากเป้าหมาย 
12,822 ราย ตัวอย่างของปศุสัตว์ได้รับการวิเคราะห์ วินิจฉัย และชัณสูตรโรค ร้อยละ 54.27 จากเป้าหมาย 
259,506 ราย จ้านวนสัตว์ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ร้อยละ 44.47 จากเป้าหมาย 
1,000,000 ตัว ผลิตจ้านวนสัตว์พันธุ์ดีได ้ร้อยละ 72.90 จากเป้าหมาย 901,200 ตัว และผลิตพืชอาหาร
สัตว์ได ้ ร้อยละ 56.01 จากเป้าหมาย 48,410 ตัน 

 

7) โครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ของเกษตรกรในการด้ารงชีพ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม และเชื ่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่ม
ปริมาณการด้าเนินธุรกิจ รวมกันซื อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน ้า 82 แห่ง เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร จ้านวน 1,368 ราย งบประมาณ 3.7355 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.0866 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 29.09 

7.1) ผลการด้าเนินงาน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท้าการเกษตร
ผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย 82 แห่ง อยู่ระหว่างประสานงานชี แจงให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  
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7.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ต้องเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท้าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย  
เป้าหมาย 1,368 ราย และพื นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน เป้าหมาย 6,840 ไร่ เป็นกิจกรรมที่
ต้องเดินทางข้ามจังหวัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้ต้องเลื่อน  
การด้าเนินงานออกไปก่อน 

 

8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
(GAP) มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้
คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 26 แห่ง เกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ้านวน 1,100 ราย งบประมาณ 13.1959 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 08686 
ล้านบาท ร้อยละ 6.58 

ผลการด้าเนินงาน ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาได้เสนอกรอบการด้าเนินงานตาม
ขอบเขตงานจ้างตาม TOR แล้ว และคาดว่าจะคัดเลือกและลงนามสัญญาในเดือนเมษายน 2564 ส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท้าเกษตรปลอดภัย และได้รับการท้าเกษตรปลอดภัย อยู่ระหว่างการจัดท้า
แผนปฏิบัติงาน 

 

9) โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์  มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน 
ปรับปรุงดิน และส่งเสริมให้สมาชิกมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง เกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ้านวน 1 ,400 ราย งบประมาณ 6.0158 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

         9.1) ผลการด้าเนินงาน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท้าการเกษตร
ปลอดภัย เป้าหมาย 20 แห่ง อยู่ระหว่างจัดท้าคู่มือแนวทางการด้าเนินงานโครงการและประสานส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงาน อยู่ระหว่างประสานสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย 1,400 ราย และปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว ร้อยละ 3 เบื องต้น ก้าหนดแผนการอบรมหลักสูตรการผลิตปาล์มน ้ามัน
มาตรฐาน RSPO ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 

9.2) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - เร่งรัดการด้าเนินงาน 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนท่ี 2 
Info - graphic ผลการด าเนินงาน 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ส่วนท่ี 3 
หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

แผนแม่บทย่อย หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล โทรศัพท์ โทรสาร 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง   0 2940 5387   0 2579 5511    

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง   0 2940 5387   0 2579 5511    

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232   0 2579 5511 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล   0 2579 5512   0 2579 5511   

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื นฐานและทรัพยากร
ทางการเกษตร   

0 2579 0555   0 2579 5511 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช   0 2579 0614   0 2579 5511 
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