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คำนำ 
 

 

รายงานประจำปี 2563 ของศูนย์ประเมินผลฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประมวลผลงาน เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานติดตาม และงานประเมินผลแผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนางานวิชาการด้านการติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการติดตาม
และประเมินผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจนำข้อมูลการติดตามและประเมินผลไปใช้
ประโยชน์ 

 

ในโอกาสนี้ ศูนย์ประเมินผล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน สถาบันเกษตรกร และ
องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์     
ในการนำไปวางแผนการพัฒนาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

 
 

ศูนย์ประเมินผล 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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วิ สั ยทั ศ น์วิ สั ยทั ศ น์  

องค์กรนำการติดตามประเมินผล       
ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาภาคเกษตรอย่างย่ังยืน 

พันธกิ จพันธกิ จ  

   >>  ตดิตามและประเมินผล โครงการสำคญัของ กษ. 
   >>  ศึกษา พัฒนาเทคนิคระบบการติดตามและประเมินผล 
   >>  ประสานงาน ศกึษา วิจัย รวบรวม ประมวลองค์ความรู ้

                  ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวพระราชดำร ิ
                  เผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ 
                  อันเนือ่งมาจากพระราชดำริของ กษ. 



 

 
 

โครงสร้างศูนย์ประเมินผล 
 
ศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แต่เดิมมีสถานะ

เป็นกองประเมินผล หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2544  
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลทำให้ทุกส่วนราชการต้องมีการปรับ
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน จึงได้มีการยกสถานะกองประเมินผล
เป็นศูนย์ประเมินผลในปัจจุบัน 
 

การจัดแบ่งโครงสร้างภายในของศูนย์ประเมินผล 
1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 กลุ่มวิจัยองค์ความรู้และติดตามประเมินผลโครงการ 
1) ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการ

ที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ศึกษา วิจัย รวบรวม และประมวลองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์

ตามแนวพระราชดำริ 
3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 กลุ่มประสานงานเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ 
1) ประสานงานและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
2) เผยแพร่และถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 กลุ่มประเมินผลนโยบายและมาตรการ 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการ 

2) ประเมินผลการพัฒนาการเกษตรส่วนรวมที่มีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในภาคเกษตรอันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ 
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3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 กลุ่มประเมินผลแผนงานและโครงการพิเศษ 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการสำคัญ 

2) ประเมินความสำเร็จและผลกระทบจากการดำเนินงานตามนโยบาย การใช้
มาตรการ แผนงานและโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 กลุ่มประเมินผลการพัฒนาพืชไร่นา 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืช ไร่นาและ
การใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช 

2) ประเมินผลความสำเร็จ และผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการและ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาพืชไร่นา และการใช้เทคโนโลยีการผลิต 

3) เสนอผลการประเมินผลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารศูนย์ประเมินผลและ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.2 กลุ่มประเมินผลการพัฒนาพืชสวนและไม้ยืนต้น 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืชสวน และ
ไม้ยืนต้นและการใช้เทคโนโลยี 

2) ประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการ
และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืชสวนและไม้ยืนต้น และการใช้เทคโนโลยี
การผลิต 

3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารศูนย์ประเมินผลและ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 กลุ่มประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

2) ประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการและ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ และการใช้เทคโนโลยีการผลิต 

3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 กลุ่มประเมินผลการพัฒนาด้านประมง 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านประมง 

2) ประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการ
และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านประมง และการใช้เทคโนโลยีการผลิต 

3) เสนอผลการประเมินผลข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณตามมาตรการและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาระบบชลประทาน การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และระบบโลจิสติกส์
ทางการเกษตร 

2) ประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการ
และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน 
การพัฒนาระบบชลประทาน การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร 

3) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.2 กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตร 
1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณตามมาตรการและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทาง
การเกษตร ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ บริหารจัดการพื้นที่ทำกินทางการเกษตร การผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) ประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการ
และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ได้แก่ การบริหาร
จัดการน้ำ บริหารจัดการพ้ืนที่ทำกินทางการเกษตร การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

2) ประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการและ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6.2 กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาเกษตรกร 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกร 

2) ประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการและ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกร 

3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
7.1 กลุ่มงานวิชาการการประเมินผล 

1) ศึกษา พัฒนาเทคนิคทางวิชาการในการติดตามประเมินผล รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการประเมินผลกับหน่วยงานต่างประเทศ 
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2) ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิชาการเพ่ือสร้างนวัตกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

3) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการการประเมินผลเพ่ือสร้าง
เครือข่ายด้านการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7.2 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการประเมินผล 

1) ศึกษา พัฒนาจัดทำสารสนเทศข้อมูลเกษตรกรที่ร่วมโครงการสำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2) ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

3) ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
การประเมินผลเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
8.1 งานสารบรรณและบุคลากร 

1) จัดทำข้อมูลบุคลากร โครงสร้างบุคลากร บันทึกและตรวจสอบการมาปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 

2) การพัฒนาบุคลากร 
3) ประสานงานในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเสนอ

ผู้บังคับบัญชา และเก็บรวบรวม 
4) ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร หนังสือราชการ 
5) เสนอหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรในองค์กรทราบ 
6) ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดเก็บเอกสาร รวมถึงการทำลายเอกสารที่หมดอายุ

การใช้งาน 
7) ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงาน

ในกิจกรรมต่าง ๆ 
8) การจัดประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม เตรียมเอกสารในการประชุมจัดทำ

รายงานการประชุม รวมถึงการติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม 
9) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7 



 

 
 

8.2 งานงบประมาณและการเงิน 
1) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การขออนุมัติไปราชการต่างจังหวัด

เอกสารสำคัญทางการเงิน และเงินยืมทดรองราชการ หักล้างเงินยืมทดรองราชการ 
2) ประสานจัดทำแผนงานและงบประมาณ 
3) ประสาน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
4) ประสานในการจัดทำ และรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร 
5) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8.3 งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
1) จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ร่างและตรวจสัญญา

ซื้อสัญญาจ้าง 
2) การขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุม

การเบิกจ่ายเงิน การลงทะเบียนรับ-จ่าย งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
3) ปฏิบัติงานในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง ซ่อมแซมและ

บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประเภท 
อัตรากำลัง 

ตามกรอบ ปฏิบัติงานจริง 

ข้าราชการ 50 47 

ลูกจ้างประจำ 8 8 

พนักงานราชการ 42 40 

จ้างเหมาบริการ 20 20 

รวม 120 115 
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ

      อัตรากำลังจำแนกตามวุฒิการศึกษา (อัตรา) 

อัตรากำลัง 

ข้อมูล  ณ  30 กันยายน 2563 

หมายเหตุ : อัตราว่าง/ช่วยปฏิบัตริาชการหน่วยงานอ่ืน 7 อัตรา 

สัดส่วนอตัรากำลัง 

10 

ลูกจ้างประจำ 
6.96 % 

จ้างเหมาบริการ 
17.39 % 

พนักงานราชการ
34.78 % 

ข้าราชการ 
40.87 % 



 

 
 

 
 

หน่วย : บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานพื้นฐาน
68.82%

แผนงานบูรณาการ/
ยุทธศาสตร์
11.95%

แผนงานบูรณาการฐานราก
11.46%

งบประมาณเบิกแทนหน่วยงานอื่น
7.77%

สัดส่วนงบประมาณปี 2563

แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 

แผนงานพื้นฐาน 11,904,700 6,643,338 -44.19 

แผนงานบูรณาการ/ยุทธศาสตร์ 3,450,000 1,153,500 -66.56 

แผนงานบูรณาการฐานราก - 1,106,650  - 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2563 3,000,000 -  - 

งบประมาณเบิกแทนหน่วยงานอ่ืน 1,948,400 750,000 -96.15 

รวม 20,303,100 9,653,488 -52.45 

งบประมาณ 
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  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
 

 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมูลค่าของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์/
สินค้า/บริการด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมการค้า/การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในประเทศ มาตรฐาน
และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าหมายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 660,000 ไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม (ณ 30 ก.ย. 2563) 
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม

เกษตรอินทรีย์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ การเตรียม 
การปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ ดำเนินการแล้ว 64 ,094 ราย คิดเป็นร้อยละ 105.80 ของเป้าหมาย 
60,578 ราย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการจัดอบรม
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าวอินทรีย์ การเตรียม
ความพร้อมบุคลากรในการตรวจรับรอง จัดทำบัญชี และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ รวม 3,032 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.60 เป้าหมาย 3,310 ราย และสนับสนุนปัจจัย
การผลิตแก่เกษตรกร 546 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.14 ของเป้าหมาย 580 ราย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงประมงอินทรีย์ แปลงพืชอินทรีย์ และตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และ
การตรวจต่ออายุมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 4,266 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของเป้าหมาย 4,928 กลุ่ม 
เกษตรกร 93,258 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.99 ของเป้าหมาย 108,454 ราย พ้ืนที่ 791,300.92 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 81.78 ของเป้าหมาย 967,550 ไร่ และ 7,158 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 275.41 

งานติดตาม 
 โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ของเป้าหมาย 2,599 ฟาร์ม นอกจากนี้ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมพัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียวครบ 17 แห่ง  

4. แผนงานบูรณาการพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ระดับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4.1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ เทคโนโลยีการจัดการดิน

ที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS แก่เกษตรกร 
323 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.88 เป้าหมายรวม 1,225 ราย  

4.2 ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1,372 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 
114.33 ของเป้าหมาย 1,200 ฟาร์ม ในพ้ืนที่ 7,340.18 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.75 ของเป้าหมาย 
8,000 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกร 60 ราย ครบตามเป้าหมาย 

สำหรับปี 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ โดยได้ทบทวนและผลักดันแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 2565 มาสู่
การปฏิบัติ 2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ร่วมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน
ในระดับพื้นที่ 3) สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ทำการศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตามรูปแบบเกษตรกรรมเกื้อกูลโดยชุมชน (CSA) และ 4) ศูนย์ประเมินผล ติดตาม
ความก้าวหน้าผลการติดตามจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยได้สรุปผลการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  

จากการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1. ด้านการรับรองมาตรฐาน เกษตรกรร้อยละ 46.86 ยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐาน 

GAP มาตรฐาน Organic Thailand และการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม ในจำนวนนี้ ร้อยละ 82.42 
ผ่านการตรวจรับรอง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลการตรวจรับรอง และบางส่วนไม่ผ่านการตรวจ
รับรอง เนื่องจากพ้ืนที่แปลงข้างเคียงทำการเกษตรแบบเคมี ส่งผลทำให้แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต
ไม่ตรงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

2. ด้านผลตอบแทนจากการผลิตระบบอินทรีย์  
2.1 ข้าวอินทรีย์ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้แล้ว 

เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดิน การใช้สารชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ โดย
มีต้นทุนการผลิต 2,922.32 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 374.73 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลตอบแทน
สุทธิที่ได้รับเฉลี่ย 2,207.73 บาทต่อไร่ โดยจำหน่ายในราคาเฉลี่ย 13,690 บาทต่อตัน ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของข้าว ซึ่งสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปตันละ 1,500 - 2,000 บาท  
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2.2 ผักอินทรีย์ เกษตรกรจะปลูกผักหลากหลายชนิดแตกต่างกันตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งชนิดพืชผักที่เกษตรกรตัวอย่างเลือกปลูกมากที่สุด ได้แก่  
ผักกาดหอม โดยใน 1 รอบการผลิตมีต้นทุนการผลิต 5,551.89 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 338.57 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1 ,060.38 บาทต่อไร่ โดยจำหน่ายในตลาดทั่วไปได้ราคา
เฉลี่ย 19.53 บาทต่อกิโลกรัม  

2.3 ไก่ไข่อินทรีย์ ส่วนใหญ่เพ่ิงเริ่มทำการเลี้ยงในปี 2562 เป็นปีแรก โดย
ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ และอาหารสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ เฉลี่ยฟาร์มละ 248 ตัว  
ระยะเวลาการผลิต 180 วัน สามารถผลิตไข่ไก่ได้ 37,980 ฟองต่อฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ได้ฟองละ 
5.00 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบทั่วไปเฉลี่ยฟองละ 2.60 บาท มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
ปีละ 42,372 บาทต่อฟาร์ม และเกิดมูลค่าเพ่ิมจากการจำหน่ายปีละ 91,152 บาทต่อฟาร์ม 

2.4 ปลานิลอินทรีย์ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลควบคู่ไปกับการผลิต
ข้าวอินทรีย์ โดยนำปลายข้าว รำข้าว และฟางข้าวอินทรีย์มาใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลา เฉลี่ย 4,912 
ตัวต่อบ่อ ระยะเวลาการผลิต 240 วัน จำหน่ายขนาดเฉลี่ย 0.8 - 1 กิโลกรัมต่อตัว รวม 4,833 
ตัวต่อบ่อ จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 49.14 บาท สูงกว่าราคาปลานิลที่เลี้ยงแบบทั่วไป 5.60 
บาทต่อกิโลกรัม มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยปีละ 157,199.26 บาทต่อบ่อ คิดเป็นมูลค่าเพ่ิมจากการ
จำหน่ายปีละ 27,064 บาทต่อบ่อ 

3. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
3.1 ในปี 2563 ช่วงต้นปีเกษตรกรประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำ

ในการผลิต กระทบต่อกิจกรรมการเลี้ยงปลา และการปลูกผัก เกษตรกรร้อยละ 26.67 อยู่ในระยะ
ปรับเปลี่ยนและขาดเงินทุน ยังไม่ได้นำความรู้ไปปรับใช้ โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน 
นอกจากนี้ ยังประสบกับปัญหาเรื่องขาดการเชื่อมโยงตลาดสินค้า ต้องขายสินค้าอินทรีย์ในตลาด
ทั่วไป ทำให้ได้ราคาเท่ากับสินค้าเกษตรทั่วไป ประกอบกับการผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ ในช่วง
การปรับเปลี่ยน ผลผลิตที่ได้จะน้อยกว่าการผลิตแบบทั่วไป ทำให้ขาดแรงจูงใจ และมีโอกาสเปลี่ยน
กลับมาผลิตแบบทั่วไปได้อีก 

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานหลักควรประสานกับกรมชลประทาน
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ และกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าอินทรีย์ในแต่ละพ้ืนที่ 
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
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3.2 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้
พันธุ์ปลาที่ได้รับตายบางส่วน นอกจากนี้ ยังไม่สามารถผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ได้เพียงพอต่อการเลี้ยง 
และใช้วิธีการซื้ออาหารสำเร็จรูปทั่วไปมาเลี้ยง ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต และส่งผลให้ไม่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เห็นควรให้กรมประมง ให้ความรู้และสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ เพ่ือลดปัญหาการผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่เพียงพอ และช่วยลดรายจ่ายค่าอาหาร 

 
  โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  
 

 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์
ให้มีความแข็งแรง เป้าหมาย จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 1 แห่ง 
สนับสนุนเกษตรกร 100 ราย ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี 2562 - 2565 

 

ผลการติดตาม 
จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย สำหรับผลการดำเนินการ

สนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โดยสาธิตการทำอาหารสัตว์คุณภาพดี ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เดิมที่ดำเนินการในปี 2562 และศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์เพชรบูรณ์ จำนวน 100 ราย ครบตามเป้าหมาย 

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดลำปาง และเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2563 
พบว่า  

1. กรมปศุสัตว์ ดำเนินการโอนงบประมาณค่อนข้างล่าช้า และไม่เพียงพอกับกิจกรรม
การดำเนินงานในพื้นที่ เช่น การฝึกอบรม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร โดยศูนย์ฯ 
ใช้วิธีบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ แทน หรือหน่วยงานอ่ืน นอกจากนี้ยังขาดรถโฟล์คลิฟท์ 
และโรงเก็บอาหารสัตว์ ดังนั้น ควรโอนงบประมาณให้เหมาะสมช่วงเวลาการดำเนินงาน และมี
การสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ ในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.33 
คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเครื่องทำอาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) 
รวมถึงได้รับความรู้และคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง     
โคเนื้อยังขาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต เช่น เครื่องช็อปข้าวโพด รถลาก และตราชั่ง  

3. เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมแบบต้นทุนต่ำ มีแปลงหญ้าของตนเอง สามารถเลี้ยงโคนม
ได้ตลอดทั้งปี จึงไม่นิยมใช้อาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) เพราะคิดว่าทำให้ต้นทุนค่าอาหารสูงขึ้น 

4. อาหารหยาบขาดแคลนในบางฤดู เนื่องจากการผสมอาหาร TMR ต้องใช้อาหารหยาบ 
อาทิ หญ้าเนเปียร์ และเปลือกข้าวโพดจากโรงงาน ซึ่งจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ หากเกษตรกร
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มีอาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) ให้โคนมและโคเนื้อกินอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการฟาร์ม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มท่ีดีก็จะทำให้ปริมาณน้ำนมและน้ำหนักโคเนื้อเพ่ิมขึ้นจนเต็มศักยภาพ 

 
  โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร  
 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาศักยภาพการผลิต และการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร   
ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด เป้าหมาย พัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของเกษตรกร 1,200 ราย และส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน    
แก่เกษตรกร จำนวน 1,200 ราย ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
ดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรครบตามเป้าหมาย 1,200 ราย 

ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรแล้ว 1,214 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 101.17 ของเป้าหมาย 1,200 ราย 

 จากการติดตามในพื้นที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท 
อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 25 กันยายน 2563 พบว่า 

1. ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 99.78 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่า งบประมาณมีความเหมาะสมในระดับ “มาก” 
ที่ค่าคะแนน 3.67 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00)  

2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับ “มากท่ีสุด” 
ที่ค่าคะแนน 4.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00) 

3. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
เกษตรกรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจากส่วนใหญ่ปลูก

พืชเชิงเดี่ยวมาก่อน เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น ขาดความมั่นใจด้านการตลาด
รับซื้อผลผลิต ทำให้ไม่กล้าขยายพื้นที่ปลูก หรือไม่กล้าลงทุน เนื่องจากพืชสมุนไพรบางชนิด     
มีต้นทุนการผลิตสูง เช่น ขมิ้นชัน ไพล เป็นต้น รวมทั้งขาดการสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากโครงการฯ ดำเนินการกับเกษตรกรรายใหม่ในปีต่อไป ดังนั้น ควรให้การสนับสนุนเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจแก่เกษตรกร และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการ 
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  โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร  
 

 

กรมการข้าว ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสำหรับสินค้าเกษตร 
และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ เป้าหมาย 1,750 ราย ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์

แปรรูปข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่กรอบ 2) ผลิตภัณฑ์
สบู่สครับผิวและแชมพูผสมครีมนวดผม 3) ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 4) ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากปลายข้าว  

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ พัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
และนม รวม 1,335 ราย (เป้าหมาย 1,300 ราย) ประเภทผลิตภัณฑ์ไข่และสัตว์อ่ืน ๆ รวม 175 ราย 
(เป้าหมาย 170 ราย) 

จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และมหาสารคาม 
พบว่า  

1. หน่วยงานได้ดำเนินการจัดอบรมการแปรรูปน้ำนมขั้นพ้ืนฐาน และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไก่งวงแล้วบางส่วน โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนน 4.50 (คะแนนเต็ม 5) และเกษตรกร
ร้อยละ 100 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว 

2. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  
เนื่องจากในแต่ละปีนั้น ราคาผลผลิตไม่คงที่ ถ้าราคาผลผลิตสูงจะส่งผลให้เกษตรกร

ไม่อยากขายให้ผู้ประกอบการเพื่อแปรรูป แต่ถ้าราคาผลผลิตต่ำ ผู้ประกอบการจะไม่ให้ราคา
ตามที่ตกลงกันไว้ และในกรณีที่มีการทำ MOU ร่วมกันเมื่อถึงช่วงเวลาจะขายผลผลิต จะประสบ
กับภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตเสียหาย ในการดำเนินโครงการปีต่อไป ควรสนับสนุนการศึกษา
และวิจัยในด้านการตลาด โดยเฉพาะแนวทางการทำ MOU ที่มีประสิทธิภาพ 
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  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
 

 

กรมการข้าว ร่วมกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม ขยายผลการผลิต สร้างอาชีพและ
รายได้จากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เป้าหมาย มูลค่าสินค้าข้าว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์/ข้าว
พ้ืนเมืองที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร 75 แห่ง เกษตรกรแปรรูป
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 360 ราย และพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ภาคใต้ให้เหมาะสมสามารถ
ปลูกข้าวสังข์หยด 4,000 ไร่ และปลูกพืชอาหารสัตว์ 8,000 ไร่ ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

  

ผลการติดตาม  
1. กิจกรรมการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์  

1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและขึ้นทะเบียนข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
ดำเนินการจัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง จำนวน 352 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 76.19 ของเป้าหมาย 462 ราย สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเตรียมพ้ืนที่การผลิตข้าวสังข์หยด
เมืองพัทลุง (การกำจัดวัชพืชวิธีเขตกรรม) จำนวน 35 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 
50 กลุ่ม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้
ดำเนินการได้บางพ้ืนที่เท่านั้น 

1.2 การตรวจรับรองคุณภาพ GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 5 กลุ่ม จัดงานส่งเสริม
การตลาดสินค้าข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 1 ครั้ง และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คุณค่า
ข้าวพื้นเมอืงและค่านิยมข้าว GI 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

 1.3 การแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ข้าวถุง ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 2 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าว 2 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมดังกล่าว
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ไม่มีผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ส่วนการอบรมสร้าง
เครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหลักสูตรวิทยากร มีการยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

2. พัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและกำกับ
แนะนำ รวมทั้งติดตามประเมินผลแก่สถาบันเกษตรกร โดยมีแผนดำเนินการ 75 แห่ง ขณะนี้ได้ยุติ
การดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณฯ 
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 
 

21 
 

 3. พัฒนาส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร    
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และพัฒนาช่องทางการตลาด โดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตาม   
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เกษตรกร จำนวน 360 ราย ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้  
มีการปรับแผนการปฏิบัติงานตามความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ จากเดิม 750 ราย เป็น 360 ราย  

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงสภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่ภาคใต้ให้เหมาะสม
สามารถปลูกข้าวสังข์หยดดำเนินการแล้ว 4 ,000 ไร่ และพัฒนาคุณภาพดินปลูกพืชอาหารสัตว์
ดำเนินการแล้ว 8,000 ไร่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย  

5. จัดทำแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
โดยมีแผนจัดทำเล่มศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับการรับรองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.64 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้ต้องปรับลดแผนงานและแผนเงิน 
มีระยะเวลาทำงานจำกัดต้องเร่งรัดเบิกจ่าย  

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดกำแพงเพชร กระบี่ และพัทลุง ระหว่างวันที่ 5 - 19 
สิงหาคม 2563 พบว่า 

 1. เกษตรกรในพ้ืนที่พบปัญหาโรคเชื้อราและด้วง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควรสนับสนุนองค์ความรู้การป้องกันรักษาโรค แมลง
ศัตรูพืช เพ่ือป้องกันและลดความเสียหายของผลผลิต 

 2. เกษตรกรในพ้ืนที่ยังขาดเงินลงทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต เนื่องจากรายได้ลดลง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนั้น ควรสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น พันธุ์กล้วยไข่ เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สละ 
และพันธุ์กล้วยไม้คุณภาพดี ขวดบรรจุกล้วยไม้ กระถางใส่กล้วยไม้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
ที่จำเป็น 

 3. งบประมาณที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในปี 2563 ได้รับเฉพาะแปลงเรียนรู้ ในส่วน
ของเกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้นในระยะต่อไปควรจัดสรรงบประมาณหรือปัจจัย
การผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างทั่วถึง  

 4. ตลาดรองรับผลผลิตเฉพาะยังมีน้อย ทำให้ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร
มีจำกัด ดังนั้นควรประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตเกษตรเฉพาะเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายให้กับ
เกษตรกร 
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  แผนการผลิตและการตลาดแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรข้าวครบวงจร    
 

กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการข้าวโดยใช้
หลักการตลาดนำการผลิตให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ลดต้นทุนการผลิต และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เป้าหมายราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้น
และมีเสถียรภาพมากขึ้นและครัวเรือนชาวนามีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายข้าวเพิ่มขึ้น  
ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 

1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กรมส่งเสริมการเกษตร) ปีการผลิต 2562/63 รอบ 2 
มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 409,414 ครัวเรือน (เป้าหมาย 564,897 ครัวเรือน) พ้ืนที่ 
6,321,597.90 ไร่ (เป้าหมาย 9,309,579.54 ไร่) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย โดยจัดเวที
ชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรแล้ว 17,080 ราย (เป้าหมาย 18,000 ราย) และ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนที่ขยายผล 600 แปลง ครบตามเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมการปลูกข้าว  
2.1 ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 2 ดำเนินการแล้วในพ้ืนที่ปลูกข้าว 7 ล้านไร่ 

(เป้าหมาย 5 ล้านไร่) และปีการผลิต 2563/64 ดำเนินการแล้วในพื้นที่ปลูกข้าว 60 ล้านไร่  
ครบตามเป้าหมาย ส่วนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 60,524 ตัน 
(เป้าหมาย 64,073 ตัน) และกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ 59,397 ตัน (เป้าหมาย 64,073 ตัน) 

2.2 ส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว 1,863 แปลง (เป้าหมาย 
1,733 แปลง) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 49,780 ราย (เป้าหมาย 49,525 ราย) สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 1,913 แปลง (เป้าหมาย 1,733 แปลง) ส่วนการตรวจรับรองข้าว GAP ดำเนินการแล้ว 
1,368 กลุ่ม (เป้าหมาย 1,368 กลุ่ม) และยกเลิกกิจกรรมการพัฒนาผู้นำชาวนาแปลงใหญ่ เนื่องจาก
งบประมาณถูกตัดไปบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

2.3 ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ดำเนินการแล้ว 400,000 ไร่ ตามเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ข้าว กข 43 ดำเนินการแล้ว 

44,616 ไร่ (เป้าหมาย 50,000 ไร่) และข้าว กข 79 ดำเนินการแล้ว 23,128 ไร่ (เป้าหมาย 50,000 ไร่) 
2.5 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดำเนินการแล้ว 27,184 ไร่ (เป้าหมาย 30,000 ไร่) 
2.6 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช ได้รับการจัดสรรเพียง

แค่งบลงทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
2.7 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ดำเนินการแล้ว 5,944 ราย (เป้าหมาย 15,000 ราย) 
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2.8 เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร อยู่ระหว่างการประชุม
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

จากการติดตามผลการติดตามโครงการย่อยภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ พบว่า 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 จังหวัดชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา  
1.1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วมผลิตข้าว กข 43 จำนวน 14 ราย 

คิดเป็นพ้ืนที่ 229 ไร่ และมีเกษตรกรเข้าร่วมผลิตข้าว กข 79 จำนวน 97 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 2,778.25 ไร่ 
ส่วนจังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมผลิตข้าว กข 79 จำนวน 44 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 862.75 ไร่ 
มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานโครงการ และร่วมกันวิเคราะห์พ้ืนที่
จากส่วนกลางอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 100 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ 
แต่มีความล่าช้าในการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 43 หรือ กข 79 
สำหรับการจัดทำแปลงพันธุ์และผลิตข้าวคุณภาพดีแล้ว ให้เกษตรกรเฉลี่ย 10 กิโลกรัมต่อไร่ ถ่ายทอด
องค์ความรู้การเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการถ่ายทอด
ความรู้เฉลี่ย 17 ราย 

1.2 ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากโครงการไม่มีแนวทางในการกำหนด

ช่วยทางการตลาดและกำหนดราคาผลผลิตที่ชัดเจน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณและการจัดกิจกรรมตามโครงการ
เกิดความล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ทันเวลาตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ดังนั้น ควรมี
การกำหนดแนวทางทางการตลาดและกำหนดราคาผลผลิตที่ชัดเจน เพื่อจูงใจให้เกษตรกร
เกิดความเชื่อมั่นและสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น  และก่อนการดำเนินโครงการ หน่วยงาน
ส่วนกลางควรให้ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม เพ่ือร่วมกันวางแผนและทำให้เกิดความเข้าใจ  
ไปทิศทางเดียวกันก่อนลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2563 
จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  

2.1 กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 57 กลุ่มต่อจังหวัด และผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 3 กลุ่มต่อจังหวัด มีการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจากส่วนกลาง
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 100 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอและทันเวลา
ต่อการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดจับคู่ทำ MOU และเชื่อมโยงตลาด
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ประชารัฐและ Smart Market และกิจกรรมการรับซื้อข้าวอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากก่อนที่
จะทำการรับซื้อข้าวได้ต้องมีการตกลงทำ MOU ให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการได้  

2.2 ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
 เกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP และอินทรีย์ ประสบปัญหาภัยแล้งและมีน้ำไม่เพียงพอ

สำหรับการเพาะปลูก ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวเกิดความล่าช้า และอาจทำให้ได้รับปริมาณผลผลิต
ต่ำตามมา ประกอบกับจุดรับซื้อผลผลิตอยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรและมีจำนวนน้อย 
เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถผลิตข้าวในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้ 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมีความชัดเจน
เป็นรูปธรรมในด้านราคาข้าวประเภท GAP และอินทรีย์ เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรเพาะปลูกมากขึ้น
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

3. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลังนา) ปี 2563 จังหวัดอุทัยธานี  
พระนครศรีอยุธยา และร้อยเอ็ด  

3.1 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 390 รายต่อจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ร้อยละ 0.67 
ระบุว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร
ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก มีการจัดประชุมวางแผน 
การดำเนินงานโครงการจากส่วนกลางอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 67.00 เห็นว่า งบประมาณ  
ที่ได้รับมีความเพียงพอ ส่วนร้อยละ 33.00 เห็นว่า งบประมาณท่ีได้รับไม่มีความเพียงพอ เนื่องจาก
มีเกษตรกรให้ความสนใจในการเข้าร่วมเวทีชุมชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 100 เห็นว่า 
งบประมาณที่ได้รับมีความล่าช้า เนื่องจากช่วงเวลาในการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตมีการจัดสรรไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยปัจจัยการผลิต
ที่สนับสนุนให้เกษตรกรในการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชหลากหลาย ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สายน้ำหยด ฮอร์โมนพืช 
และเมล็ดพันธุ์พืช 

3.2 ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความล่าช้า
และไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร พบข้อขัดข้องของระบบบันทึกข้อมูล
ของโครงการขณะปฏิบัติงาน และพ้ืนที่ของเกษตรกรมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก 
ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร พัฒนาระบบบันทึกข้อมูล
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก 
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  การทำเกษตรผสมผสานการทำเกษตรผสมผสาน  
 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก
พืชเกษตรผสมผสาน) กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่
นาร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชแบบผสมผสาน และช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ในการประกอบอาชีพการเกษตร ให้มีรายได้ ความเป็นอยู่ดีข้ึน เป้าหมาย พ้ืนที่นาร้าง 1,000 ไร่  

 

ผลการติดตาม พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง 1,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
 

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้) กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมจังหวัดภาคใต้เพ่ือการปลูกพืชในระบบ
เกษตรผสมผสาน เป้าหมาย พื้นที่ในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง จำนวน 3,000 ไร่  

 

ผลการติดตาม จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนที่
ภาคใต ้3,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

 

3. โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตร
ผสมผสาน) การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ให้เกินความต้องการของตลาด และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร
ชาวสวนยาง เป้าหมาย เกษตรกร 900 ราย  

 

ผลการติดตาม อบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้มีการ
ปลูกแทนแบบผสมผสาน 30 รุ่น จำนวน 900 ราย ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรผสมผสาน 1 วัน 
จำนวน 1 ครั้ง จัดเวทีชุมชนและสรุปผลโครงการ 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

 
  การเกษตรอัจฉริยะการเกษตรอัจฉริยะ  
 

 

1. โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ร่วมกันและได้องค์ความรู้และฐานข้อมูล Big data สำหรับ
การบริหารจัดการแปลงปลูก เป้าหมายจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 4 แปลง 
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(ปาล์มน้ำมัน อ้อย มะม่วง มันสำปะหลัง) และโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะ 1 โรงเรือน ติดตามประเมินผล 
10 ครั้ง  

 

ผลการติดตาม  
จัดแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดำเนินการได้ 4 แปลง จัดทำโรงเรือน

ผลิตพืชอัจฉริยะได้ 1 โรงเรือน และการติดตามประเมินผล 10 ครั้ง  ครบตามเป้าหมาย  
จากการติดตามในพ้ืนที่ จำนวน 6 แปลงสินค้า สรุปได้ดังนี้  
 1.1 แปลงสินค้าข้าว (หมู่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี) 

1.1.1 การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 10 ไร่ เครื่องมือ
ที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น รถไถ + พวงมาลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS 
(คนบังคับ) ใช้เครื่องดำนาพวงมาลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS (คนบังคับ) เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ 
เพ่ือให้สามารถตรวจเช็คระดับน้ำได้ตลอดผ่านแอพโทรศัพท์มือถือ เครื่องบินโดรน เพ่ือสำรวจ
และพ่นปุ๋ยยาในนาข้าว เป็นต้น 

1.1.2 การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตร
อัจฉริยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต 601 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.72 (แปลงวิถีเกษตร 
3,595 บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 2,994 บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย 
ค่าวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์ข้าว) ลดลง 76 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 26.57) ค่าแรงงาน ลดลง 343 บาทต่อไร่ 
(ร้อยละ 17.41) และค่าปัจจัยการผลิต ลดลง 182 บาทต่อไร่ (ร้อยละ13.59) 

1.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ
สามารถเพ่ิมผลผลิต 70 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.41 (แปลงวิถีเกษตร 980 กิโลกรัมต่อไร่ 
แปลงเกษตรอัจฉริยะ 1,050 กิโลกรัมต่อไร่) 

1.1.4 ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ 
มีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 1,214 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.38 (แปลงวิถีเกษตร 
4,980 บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 6,194 บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต
และผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 

1.2 แปลงสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (หมู่ 11 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์) 

1.2.1 การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 10 ไร่ เครื่องมือ
ที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิดดินดาน/พรวนจาน (disk harrow)/
ไถหัวหมู 2 ทาง แบบ 3 ผาน/เครื่องพรวนดินแนวดิ่ง เครื่องปรับระดับดิน (Laser land leveling) 
ใช้เครื่องปลูก Pneumatic หยอดเมล็ด พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
ติดตามการเจริญเติบโตด้วยภาพถ่ายจากคนและ Spraying UAV เป็นต้น 
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1.2.2 การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตร
อัจฉริยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต 1,062 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.81 (แปลงวิถีเกษตร 
4,115 บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 3,053 บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย 
ค่าวัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ ลดลง 97 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 17.32) ค่าแรงงาน ลดลง 380 บาทต่อไร่ 
(ร้อยละ 18.72) และค่าปัจจัยการผลิต ลดลง 585 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 38.36) 

1.2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ
สามารถเพ่ิมผลผลิต 200 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.00 (แปลงวิถีเกษตร 1,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 1,200 กิโลกรัมต่อไร่) 

1.2.4 ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ
มีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 2,342 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.49 (แปลงวิถีเกษตร 
2,285 บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 4,627 บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต
และผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 

1.3 แปลงสินค้าอ้อยโรงงาน (ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี) 
1.3.1 การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 10 ไร่ เครื่องมือ

ที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิดดินดาน/ไถย่อยดิน Auto Steering/
พรวน Offset 24 จาน  Laser Land Leveling ใช้เครื่องปลูก Billet มาร์คแนวปลูกด้วย Mini 
Combine ใช้ระบบน้ำหยด/เครื่องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยโดรน เครื่องใส่ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ 
(Variable Rate) เป็นต้น 

1.3.2 การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตร
อัจฉริยะ สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต 1,346 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.89 (แปลงวิถีเกษตร 
10,442 บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 9,096 บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย 
ค่าแรงงานลดลง 1,663 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 19.37) และค่าปัจจัยการผลิตลดลง 953 บาทต่อไร่ 
(ร้อยละ 37.52) 

1.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ
สามารถเพ่ิมผลผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.38 (แปลงวิถีเกษตร 13,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
แปลงเกษตรอัจฉริยะ 15,000 กิโลกรัมต่อไร่) 

1.3.4 ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ 
มีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 3,246 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 170.13 (แปลงวิถีเกษตร 
1,908 บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 5,154 บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต
และผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
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1.4 แปลงสินค้ามะเขือเทศ (หมู่ 14 ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี) 
1.4.1 การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 10 ไร่ เครื่องมือ

ที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ปลูกในกระถาง อยู่ในโรงเรือนแบบปิดติดตั้ง
ระบบม่านพรางแสง ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรือน ให้น้ำและปุ๋ยด้วยระบบเซ็นเซอร์ตามความต้องการ
ของพืช ใช้ระบบพ่นหมอกและพัดลมดูดอากาศ เพ่ือระบายความร้อน ระบบเซ็นเซอร์เก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อม และสภาพอากาศภายในแปลงม่านพรางแสง เป็นต้น 

1.4.2 การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตร
อัจฉริยะ สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต 1,910 บาทต่อโรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.95 (แปลงวิถีเกษตร 
27,500 บาทต่อโรงเรือน แปลงเกษตรอัจฉริยะ 25,590 บาทต่อโรงเรือน) โดยปัจจัยการผลิต
ที่ลดลง ประกอบด้วย ค่าแรงงานลดลง 1,000 บาทต่อโรงเรือน (ร้อยละ 20.00) และค่าปัจจัย
การผลิตลดลง 910 บาทต่อโรงเรือน (ร้อยละ 6.07) 

1.4.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ
สามารถเพ่ิมผลผลิต 105 กิโลกรัมต่อโรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 (แปลงวิถีเกษตร 300 กิโลกรัม
ต่อโรงเรือน แปลงเกษตรอัจฉริยะ 405 กิโลกรัมต่อโรงเรือน) 

1.4.4 ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ
มีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เพ่ิมขึ้น 12,410 บาทต่อโรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 496.40 
(แปลงวิถีเกษตร 2,500 บาทต่อโรงเรือน แปลงเกษตรอัจฉริยะ 14,910 บาทต่อไร่) จากการลด
ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่อโรงเรือนที่เพ่ิมข้ึน 

1.5 แปลงสินค้ามันสำปะหลัง (หมู่ 9 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร) 

1.5.1 การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 10 ไร่ เครื่องมือ
ที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิดดินดาน/รถแทรกเตอร์ไถพรวน Rotary  
Laser Land Leveling แทรกเตอร์ Auto Steering ต่อพ่วงเครื่องปลูกมันสำปะหลัง วางระบบ
น้ำหยดควบคุมการปิด - เปิด อัตโนมัติ เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน พ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืช
ด้วย UAV ติดตามการเจริญเติบโตด้วยภาพถ่ายจากคน และ UAV ข้อมูลสภาพอากาศด้วยสถานี
ตรวจวัดอากาศ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  โดย High Clearance Vehicle For Cassava Weeding 
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย Inter row Weeding Machine เป็นต้น 

1.5.2 การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตร
อัจฉริยะ สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต 571 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.47 (แปลงวิถีเกษตร 
5,453 บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 4,882 บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย 
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ค่าแรงงานลดลง 400 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 14.29) และค่าปัจจัยการผลิตลดลง 171 บาทต่อไร่ 
(ร้อยละ 14.83) 

1.5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 
เก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน 2563 

1.6 แปลงสินค้าสับปะรด (หมู่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
1.6.1 การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 10 ไร่ เครื่องมือ

ที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ใช้รถไถพวงมาลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS 
(คนบังคับ) ใช้เครื่องปลูกสับปะรดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ให้น้ำด้วยระบบควบคุมการเปิด - ปิด
อัตโนมัติตามความต้องการของพืช สังเกตการเจริญเติบโต การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช
ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น 

1.6.2 การลดค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต 1,546 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.49 (แปลงวิถีเกษตร 34,454 
บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 32,908 บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย 
ค่าแรงงานลดลง 501 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 5.20) และค่าปัจจัยการผลิตลดลง 1,036 บาทต่อไร่ 
(ร้อยละ 11.57) 

1.6.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เก็บเกี่ยว
เดือนธันวาคม 2563 

1.7 ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  
1.7.1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต จากค่าจ้างแรงงาน 

ค่าปัจจัยการผลิต เนื่องจากเทคโนโลยีที่หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมช่วยลดขั้นตอนการดูแลรักษา  
และจำนวนแรงงานในขั้นตอนการผลิตลง ในด้านผลผลิตเช่นเดียวกัน ผลผลิตที่ได้มีปริมาณท่ีเพ่ิม
สูงขึ้นกว่าแปลงวิถีเดิม จากการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การนำเทคโนโลยีระบบน้ำเข้ามาส่งเสริม 
รวมทั้งระบบการเฝ้าระวังศัตรูพืชในแปลง เป็นต้น  

1.7.2 การดำเนินงานจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้
ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรไม่ตรงตามฤดูกาลเพาะปลูกที่กำหนดไว้  การดำเนินงานในปีต่อไป หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธี
เกษตรอัจฉริยะให้พร้อมก่อนฤดูกาลเพาะปลูก เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้     
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1.7.3 เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้
ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะมีต้นทุนราคาที่สูง เกษตรกรที่ดำเนินการแปลงตัวอย่าง
เพียง 1 ราย เกษตรกรไม่แน่ใจว่าคุ้มกับการดำเนินการตามแบบวิถีแบบเดิมหรือไม่ จึงควรสนับสนุน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรต้นแบบเกิดการเรียนรู้ และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
แท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการเป็นกลุ่มเกษตรอัจฉริยะตามที่โครงการกำหนดไว้ และควรมี
คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรต้นแบบได้ศึกษาและเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง 

 

2. โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนา
ระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง) กรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกข้าว การประเมินพื้นที่การปลูกข้าว การระบาดโรค และแมลงศัตรูข้าว  
โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือการวางแผนและพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย
จำนวนเทคโนโลยีที่สามารถประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทย และเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรค
แมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ 1 เทคโนโลยี หน่วยงานยกเลิกการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

 
  โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  
 

 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ กรมชลประทาน (ชป.) วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ กระตุ ้นให ้ม ีการใช้ผลิตภ ัณฑ์ยางพาราหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นส่วนผสมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ลดความผันผวนและรักษาระดับราคายางพารา เป้าหมาย ภาครัฐมีปริมาณ
การใช้ยางพาราภายในประเทศ คิดเป็นปริมาณน้ำยางสด 1 ล้านตัน และกรมชลประทาน มีปริมาณ
การใช้น้ำยางข้น 30,001.04 ตัน ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี 2563 - 2565 (กยท.) ตั้งแต่ปี 2561 - 
2565 (ชป.) 

 

ผลการติดตาม 
1. การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการแล้ว 1 ครั้ง 

คิดเป็นเป็นร้อยละ 50.00 จากเป้าหมาย 2 ครั้ง ติดตามโครงการและชี้แจงการดำเนินงาน อาทิ 
การชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการใช้ยางพารา การส่งเสริมองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
ยางใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 
จากเป้าหมาย 2 ครั้ง (ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ติดตามโครงการและ



 
 

31 
 

ชี้แจงการดำเนินงานให้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)  

2. ผลการใช้น้ำยางสดในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,969.74 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 62.48 จากเป้าหมาย 6 ,354.08 ตัน กระทรวงยุติธรรม 482.18 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 43.29 จากเป้าหมาย 1,113.96 ตัน กระทรวงกลาโหม 741.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.44 
จากเป้าหมาย 982.70 ตัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 0.14 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 12.73 จากเป้าหมาย 1.10 ตัน กระทรวงสาธารณสุข 20,384.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 68.60 
จากเป้าหมาย 29,714.58 ตัน ที่เหลืออยู่ระหว่างรอรายงานจากหน่วยงาน ในส่วนของกรมชลประทาน 
มีการใช้ยางข้นปริมาณ 1,984.87 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.48 จากเป้าหมาย 3,177.04 ตัน 

 
  โโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินฎิรูปที่ดิน  
 

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในเขต ส.ป.ก. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ดินและน้ำและสร้างความชุ่มชื้นในแปลงเกษตร ส่งเสริม
ให้อาชีพเกษตรกรรมสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และเกิดแหล่งปัจจัยพ้ืนฐานตามธรรมชาติ 
เป้าหมายพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร่ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี 2562 - 2563 

 

ผลการติดตาม 
ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตรแล้ว จำนวน 46,122.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.50 

ของเป้าหมาย จำนวน 45,000 ไร่ จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพ่ึงตนเองแล้ว จำนวน 
4,393 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของเป้าหมาย จำนวน 4,500 ราย  

จากการติดตามในพ้ืนทีจ่ังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท 
อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 25 กันยายน 2563 พบว่า 

1. ในภาพรวมดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด พันธุ์ไม้ที่สนับสนุน ได้แก่ ไม้ผล (ขนุน 
กล้วย มะพร้าว มะม่วง มะขาม มะนาว ฝรั่ง เงาะ มะปราง มะยม มะไฟ ลองกอง น้อยหน่า และ
ลำไย) และไม้ยืนต้น (ยางนา ตะเคียน สัก ไผ่ตัน ชะอม มะค่า แคนา พยูง ผักหวาน เพกา และสมอ) 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 98.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่า งบประมาณมีความเหมาะสมในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนน 
3.71 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00)  

3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับ “มากท่ีสุด” 
ที่ค่าคะแนน 4.57 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00) เนื่องจากเป็นโครงการที่มีเกษตรกรต้องการ
เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
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4. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
4.1 เกษตรกรมีความต้องการพันธุ์ไม้เกินจำนวนที่โครงการสนับสนุน ควรสนับสนุน

งบประมาณในการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูกต่อเนื่อง 3 ปี และกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน 
หรือจ้างงาน ให้เกษตรกรขยายพันธุ์ไม้จำหน่ายให้กับโครงการ เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและขยายพันธุ์ไม้เพ่ิมมากขึ้น 

4.2 มีข้อจำกัดในการจัดหาพันธุ์ไม้ เนื่องจากการจัดซื้อพันธุ์ไม้และสนับสนุน
ให้เกษตรกรในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่มีปริมาณความต้องการพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมาก พันธุ์ไม้จึงมี
ราคาสูงและมีปริมาณน้อย ประกอบกันแหล่งที่จำหน่ายมีน้อย 

4.3 เกษตรกรที่มีพ้ืนที่การเกษตรจำนวนน้อย จะไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากการปลูกป่าทำให้พื้นที่การเกษตรลดลง ดังนั้น ควรสร้างการรับรู้ แนวคิด 
ในการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในแปลงเกษตร  
และเกิดแหล่งปัจจัยพ้ืนฐานตามธรรมชาติทางการเกษตร เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จำนวนน้อย 

 
  โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินพังทลายของดิน  
 

 

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ ปรับปรุงคุณภาพดิน วัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรดโดยใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับการใช้พืช
ปุ๋ยสด รวมทั้งการปรับโครงสร้างของพ้ืนที่ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถทำนาปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
ให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เป้าหมาย พื้นที่ 67,727 ไร่ และกิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมีความรู้และ
เข้าใจวิธีการปลูกการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างยั่งยืนจัดทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำลดการชะล้างพังทลายของดิน แก้ไข ปรับปรุง และฟ้ืนฟูดินที่เสื่อมโทรมให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ เป้าหมาย 1,024,300 ไร่ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม  

1. ปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว 68,727 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.48 ของเป้าหมาย 

2. ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแล้ว 1,024,300 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  

  จากการติดตามกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน ปี 2562 ในจังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น และปทุมธานี 
พบว่า 
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1. กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน 
1.1 เกษตรกรทั้งหมดได้รับการชี้แจงการดำเนินโครงการ/งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

โดยได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินและได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมในเรื่องของการใช้ 
ปูนขาวโดโลไมท์ (ปูนเพื่อการเกษตร) ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองทั้งหมดแล้ว และมีความพึงพอใจ
ต่อการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และด้านองค์ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน 

1.2 ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ ในพ้ืนที่ทำการเกษตรยังพบการเผาตอซัง
ได้บ่อยในหลายจุด ควรส่งเสริม รณรงค์การลดเผาตอซัง การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้วัสดุปรับปรุงดิน 
(ปูนเพ่ือการเกษตร) ให้ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น เพราะในพ้ืนที่ยังมีการเผาตอซังอยู่อีกมาก 
รวมทั้งการใช้พืชปุ๋ยสด เพ่ือปรับโครงสร้างพื้นที่ให้มีสภาพเหมาะสมกับการผลิต 

2. กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
2.1 เกษตรกร ร้อยละ 100.00 ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู

และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่
พัฒนาที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 95.56 และจากหมอดินอาสาคิดเป็นร้อยละ 4.44 โดยนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนเองแล้ว 

2.2 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ/งาน ในระดับมากที่สุด  
ที่คะแนนเฉลี่ย 4.62 (คะแนนเต็ม 5) 

2.3 ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  
ปัจจัยที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ใช้ในพื้นที่ของเกษตรกร 

เช่น โดโลไมท์ เฉลี่ย 200 กิโลกรัมต่อราย เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยด้านแหล่งน้ำยังคงเป็นปัญหา
มาต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งกอปรกับช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรประสบปัญหา
ภัยแล้ง การใช้ประโยชน์จากโครงการ/งานยังไม่เต็มพ้ืนที่ ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น โดโลไมท์ 
เป็นต้น และด้านแหล่งน้ำให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการฟื้นฟู และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกรร่วมด้วย 
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  โครงการตลาดนำการผลติด้านสินค้าหม่อนไหมโครงการตลาดนำการผลติด้านสินค้าหม่อนไหม  
 

 

กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือจำหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการ
ไม่น้อยกว่า 200,000 เมตร กระตุ้นอุปทานให้เกิดความต้องการซื้อผ้าไหมเพ่ิมมากข้ึน จัดจำหน่าย
ผ้าไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น เป้าหมายดำเนินการ  
คือ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
กลุ่มผู้ทอผ้าไหมครอบคลุมทุกภูมิภาค กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหม กลุ่มผู้ใช้ผ้าไหม  ระยะเวลา
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม  
ดำเนินการออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ทั่วโลก จำนวน 70 กลุ่ม 

คิดเป็นร้อยละ 175.00 ของเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 40 ชุด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด : 
การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวคิด (Theme) "มหกรรมผ้าไหมไทยจากชุมชนสู่สากล" 
พิธีเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการตัดเย็บผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ 
จัดไปจำนวน 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 
จำนวน 50 ร้าน และการจัดแสดงสินค้า 1 ครั้ง ตามเป้าหมาย  
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณา
ราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน
เพ่ือจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
เสียสละทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานหนักเพ่ือความเจริญผาสุกของมหาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนในชนบท โดยทรงพระราชทานแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ
ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,810 โครงการ โดยมีโครงการที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาการเกษตรมากกว่า 3,665 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ และโครงการด้านการเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งได้สนองแนวพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ บางโครงการมีลักษณะ
การบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน การดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ
ในระดับดี แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนา
เกิดความสมดุลยั่งยืน  

ศูนย์ประเมินผลและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ และสนับสนุนให้การดำเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เช่น 

1. จัดสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นประธาน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รองเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเสวนากำหนดนโยบาย แนวทางขับเคลื่อน บูรณาการติดตามโคร งการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 
 
 

 

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. บูรณาการการเชื่อมโยงและจัดการฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โดยได้ประสานกับกองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำฐานข้อมูลโครงการของหน่วยงานในสั งกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูล ทั้งนี้หากแล้วเสร็จจะได้ประสานงานเพ่ือ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล Big data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data 
Center : NABC) ต่อไป 

3. กำหนดวิธีการบูรณาการติดตามและคัดเลือกโครงการ ร่ วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และโครงการที่มีความโดดเด่นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการติดตามโครงการในภาพรวม พบว่า มีเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการได้รับการส่งเสริม 
และถ่ายทอดความรู้ เช่น ด้านการทำการเกษตร: ปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปลูกพืช การสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองทดแทน
ปุ๋ยเคมี การพัฒนาอาชีพ : การแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การฟ้ืนป่าต้นน้ำ และการประยุกต์ 
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 13,700 ราย 
นอกจากนี้ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อตรวจวิเคราะห์ดิน และให้คำปรึกษาปัญหา
ทางดา้นการเกษตรแก่เกษตรกร จำนวน 256,094 ราย 
 

  ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่  
 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนว
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบ
วงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตร
แบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ใน
พื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ  
ในภาคเหนือ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
1. ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 100 ราย 

จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ อาทิ การปลูกพืช 
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ สอนแนะนำการจัดทำบัญชี รวม 300 ราย การถนอมและ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ 
รวม 5 กลุ่ม  ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 40 แปลง และส่งเสริม 
ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

2. จัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต อาทิ การใช้ปุ๋ยพืชสด/การทำการใช้
น้ำหมักชีวภาพ/การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน
ในการปลูกพืชผัก/ไม้ผล/ข้าว การผลิตพืช ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย 
รวม 128 ไร่ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
1 แห่ง ดูแลรักษาพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินและโครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม 
รวม 2 โครงการ ครบตามเป้าหมาย 

3. อำนวยการโครงการ โดยการสนับสนุนติดตามงานและประชุมของ
คณะทำงาน ศูนย์อำนวยการฯ ในพ้ืนที่โครงการฯ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ขยายผล รวม 16 ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
ให้กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 ครั้ง 
สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน 2 ไร่ จัดทำป้ายจุดเรียนรู้แปลงหม่อน 1 จุด จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 5,000 แผ่น และจัดทำรายงานประจำปี 60 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

จากการติดตามการดำเนินการ ปี 2562 ภายใต้ศูนย์อำนวยการโครงการ
พัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม (1) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสอนแนะนำ
การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับจ่ายภายในครัวเรือน (2) กิจกรรมภายใต้การดำเนินการ
ของศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดเลือกเมล็ด
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พันธุ์ข้าว และการใช้ปุ๋ยสั่งตัด และการจัดจุดเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ มีการจัดแปลง
เรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย โดยดำเนินการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และแปลง
เรียนรู้การปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบฯ เพ่ือสาธิตการปลูกปอเทืองหลังนา เพ่ือเป็นพืชปุ๋ยสด  
และ (3) กิจกรรมสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ผลการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง
ที่ผ่านการอบรม ทั้ง 3 กิจกรรม สรุปได้ ดังนี้  

1. การเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
77.17 เคยเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ (ร้อยละ 67.06 อบรมด้านการพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 61.11 
ด้านพืช ร้อยละ 39.31 ด้านสัตว์ ที่เหลือเป็นด้านอ่ืน ๆ) ร้อยละ 63.31 ขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
(ร้อยละ 45.94 ได้รับปัจจัยในการพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 26.33 ได้รับเมล็ดพันธุ์พืช ร้อยละ 15.51 
ได้รับพันธุ์สัตว์ และอ่ืน ๆ ) ร้อยละ 50.33 มาศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ 
และร้อยละ 19.05 เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจภายในศูนย์ 

2. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการทั้งในด้านการฝึกอบรม ปัจจัยการผลิต จุดเรียนรู้ และแปลงสาธิตภายในศูนย์ 
ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.39  

3. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.30 โดยเกษตรกรร้อยละ 87.39 มีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตรจากองค์ความรู้ที่นำไปใช้ ดังนี้ 

3.1 การทำบัญชี  
3.1.1 เกษตรกรร้อยละ 41.18 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยร้อยละ 57.14 ลดการใช้สารเคมีลง ร้อยละ 28.57 เปลี่ยนเป็น
การทำเกษตรอินทรีย์ และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/การปลูกพืชให้ดีขึ้น 
ส่วนที่เหลือไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน เนื่องมาจากได้มีการเปลี่ยนจากการทำการเกษตรไปประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปหรืออาชีพอ่ืน ๆ แทน  

3.1.2 เกษตรกรร้อยละ 76.92 สามารถจัดการบริหารรายรับ - 
รายจ่ายภายในครัวเรือนได้ และร้อยละ 69.23 มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

3.2 การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 50.00 ลดการใช้
สารเคมีลง และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการปลูกพืชให้ดี ที่เหลือร้อยละ 33.33  
อยู่ในระหว่างการศึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
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3.3 การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว เกษตรกรร้อยละ 85.71 มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยร้อยละ 83.33 ลดการใช้ สารเคมีลง 
ร้อยละ 50.00 ให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวให้ดีขึ้น และร้อยละ 33.33 มีการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด 
ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการหาซื้อแม่ปุ๋ยเพื่อผสม
ปุ๋ยสั่งตัด  

4. ประเด็นที่พบ 
4.1 เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ

ภายในศูนย์ฯ เมื่อมีผู้เยี่ยมชมโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ จึงทำให้
ผู้เยี่ยมชมไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 

4.2 เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถจำ
ความรู้จากการอบรมได้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรน้อย อีกทั้งบางส่วน
ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ ทำให้หลังการอบรมไม่ได้มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

  ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการและพัฒนา ศึกษา
ทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพ้ืนที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็น
องค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่สูง ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า 
และพัฒนาการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพ่ือการเรียนรู้สร้างอาชีพ และสร้างรายได้   
แก่ประชาชน เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพ้ืนที่ 5 ,438 ไร่    
1 งาน 42 ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน 
12 หมู่บ้าน หมู่บ้านในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน 4 หมู่บ้าน 
และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2563 
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ผลการติดตาม 
1. ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ ด้านปศุสัตว์ 

การปลูกพืช การปลูกข้าว การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ การเลี ้ยงสัตว์ปีก การจัดทำบัญชีหลักการ
อุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ รวม 440 ราย พัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 50 ราย พร้อมจัดทำ
แปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 200 ตัว จัดตั้ง
กองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว ครบตามเป้าหมาย 

2. จัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต อาทิ แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและ
เฟิร์น แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง การใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทานฯ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ การผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวนาที่สูง การผลิต
ธัญพืชเมืองหนาว การผลิตพืช รวม 169 ไร่ สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ พ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 
20 ตัว ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 1 โครงการ  

3. อำนวยการโครงการ อาทิ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ประสาน
คณะทำงานและผู้นำหมู่บ้านของศูนย์บริการฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม 2 ครั้ง จัดทำเอกสาร
ข้อมูลประกอบการดำเนินกิจกรรม 1 ครั้ง วิเคราะห์ผล และสรุปข้อมูลการจัดเวที 1 ครั้ง 
ดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 ครั้ง สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (ขยายผล
ในโรงเรียน) 3 ไร่ ค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หม่อน (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถุงดำ) 1,000 ต้น และจัดทำ
โปสเตอร์องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 1 ป้าย ครบตามเป้าหมาย 

จากการติดตามการดำเนินการ ปี 2562 ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูง
ปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่านการอบรม สรุปได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 63 ราย ในพ้ืนที่ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

1.1 การเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 77.78 ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์ฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.22 ยังไม่เคยเข้า
เยี่ยมชม และใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 66.67 เพื่อฝึกอบรมอาชีพ 
(ร้อยละ 100.00 อบรมการผลิตพืช พืชผัก การขยายพันธุ์พืช ร้อยละ 77.78  ด้านพัฒนาที่ดิน และ
ร้อยละ 11.11 การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) รองลงมาร้อยละ 22.22 เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงาน
ที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และร้อยละ 11.11 เพื่อร่วมประชุม 
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1.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 64.71 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง ร้อยละ 23.53 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก และ
ระดับมากท่ีสุด น้อยที่สุด ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.88 ผลหลังนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

1.2.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 77.78 นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร ในจำนวนนี้
ร้อยละ 85.71 ได้ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ร้อยละ 42.86 ให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/การปลูกพืชให้ดีขึ้น ร้อยละ 28.57  ให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุง
พันธุ์สัตว์/พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น และร้อยละ 14.29 ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว
เป็นแบบผสมผสาน  

1.2.2 การขยายผลความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 66.67 นำความรู้ 
ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน เช่น การปรับปรุงบำรุงดินการกำจัดแมลงด้วยสารสมุนไพร และการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
น้ำหมักชีวภาพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 ไม่ได้ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อเนื่องจากเพ่ือนบ้านไปอบรม
พร้อมกัน และเกษตรกรที่อยู่พ้ืนที่ข้างเคียงก็ต่างคนต่างทำแปลงเกษตรของตนเอง ไม่ได้ปรึกษา
ซึ่งกันและกัน 

2. โครงการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีเกษตรกร   
ที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย เป็นเกษตรกรหมู่ที่ 4 บ้านนาป่าแปก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขาน ตำบล
หมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพ่ือ
ลดการใช้สารเคมี โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สู ง) 
กรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรเข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม จำนวน 50 ราย เป็นเกษตรกรหมู่ที่ 9 
บ้านยอด หมู่ที่ 8 บ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.1 การเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 92.31 เคยเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการในศูนย์ฯ (ในจำนวนนี้ ร้อยละ 76.92 เข้ามาเพ่ือเข้าชม
ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิตการเลี้ยงแกะ การปลูกพืชผัก ระบบการปลูกพืช การปรับปรุง
บำรุงดิน ร้อยละ 53.85 เพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว กล้าไม้ ร้อยละ 38.46 
เพื่อฝึกอบรมอาชีพ เช่น การปลูกข้าว การผลิตปุ๋ยหมัก และเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ) 
ส่วนที่เหลือยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการในศูนย์ฯ 

2.2 ความรู้ที ่ได้รับจากศูนย์ฯ เกษตรกรร้อยละ 92.31 เข้าอบรม
ด้านพัฒนาที่ดิน การผลิตการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า การเลี้ยงไส้เดื อน 
ร้อยละ 76.92  อบรมด้านพืช การปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผลบนพ้ืนที่สูง การปลูกพืชตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง นอกนั้น เป็นการอบรมการเลี้ยงวัว สุกร ไก่ไข่ และการเลี้ยงปลา 
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2.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 71.43 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก ร้อยละ 14.29 ระดับปานกลาง ร้อยละ 9.52 ระดับมากที่สุด 
และร้อยละ 4.76 ระดับน้อยที่สุด ผลหลังนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

2.3.1 การไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
เกษตรกรร้อยละ 84.62 นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน (ในจำนวนนี้ร้อยละ 81.82 ให้ความสำคัญ
ในการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ร้อยละ 63.64 ให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 45.45 ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน 
แบบเกษตรยั่งยืน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่) ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.38 ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก 

2.3.2 การขยายผลความรู้ เกษตรกรร้อยละ 61.54 ได้นำความรู้
เรื่องการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก 
ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อใน ส่วนที่เหลือร้อยละ 38.46 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ 
เนื่องจากจำความรู้ที่อบรมได้บางส่วน  

2.4 ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 90.91      
มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 63.64 ดินได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 36.36 มีรายได้เพ่ิมขึ้น และได้บริโภคอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้น มีสุขภาพที่ดี
จากการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 27.27 

3. โครงการการสาธิตใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทานฯ สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปร่วมบูรณาการโครงการกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก
ชีวภาพ และการไปสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 
สารเร่ง พด. 1 พด. 2 ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ มีประเด็นที่พบ ดังนี้ 

3.1 ฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ บางฐานการเรียนรู้ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ประจำฐาน ทำให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ฐานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร 

3.2 เกษตรที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และไม่ค่อยรู้
หนังสือ ทำให้มีปัญหาในการสร้างความเข้าใจ 

3.3 การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร และมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการ ควรมีการ
จัดทำแผนการพัฒนาและสนับสนุนเป็นระยะๆ เพ่ือทราบจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และ   
สนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
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  ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงในพ้ืนที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาท
เพ่ือการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมแก่ประชาชน  เป้าหมาย พ้ืนที่หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ 5 
บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง หมู่ 8 บ้านห้วย
เสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง  หมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู 
หมู่ 4 บ้านในสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) หมู ่ 6 บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู  หมู ่ 7 
บ้านสบสอย ตำบลปางหมู หมู่ 8 บ้านไม้แงะ ตำบลปางหมู หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู 
และหมู่ 13 บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ ด้านการ

ปลูกข้าว เทคโนโลยีปลูกพืช การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์สุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดทำบัญชี 
รวม 384 ราย เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม 
อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 50 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกร
ต้นแบบ  5 ราย แนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี 
รวม 100 ราย แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง จัดเวที
แลกเปลี่ยนฯ 1 ครั้ง จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือแจกจ่ายเกษตรกร
และปล่อยสู่แหล่งน้ำเพ่ือการขยายพันธุ์ 1,000,000 ตัว และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้แก่
เกษตรกรไว้ใช้ปลูก โดยมีเกษตรกรมาลงทะเบียนขอแลกเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ 
กข 21 จำนวน 76 ราย รวม 3,470 กิโลกรัม (เป้าหมาย 4,000 กิโลกรัม) 

2. จัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต อาทิ การผลิตพืช การใช้ปุ๋ยพืชสด 
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ การปลูกพืชปลอดภัย /ผัก
อินทรีย์ การผลิตพืชสมุนไพร แปลงผลิตองุ่น ด้านพันธุ์ข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่
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รวม 216 ไร่ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงกุหลาบ ผักไฮโดรโปนิกส์ 
กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ รวม 2 ไร่ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อน 2 โรงเรือน ปรับปรุง
จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 1 โครงการ จัดแสดงพันธุ์ข้าว และธัญพืชเมืองหนาว 100 
ตัวอย่าง ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบบำรุงดิน 10 ไร่ และทำแปลงขยายผลสู่ชุมชน 6 ไร่ 
ครบตามเป้าหมาย 

3. อำนวยการโครงการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ โดย
ประสานคณะทำงานและผู้นำหมู่บ้านของศูนย์บริการฯ จัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการดำเนิน
กิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ผล และสรุปข้อมูลการจัดเวที รายงานผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน กิจกรรมละ 1 ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ 2 ครั้ง และ
รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน 12 ครั้ง  

จากการติดตามการดำเนินการ ปี 2562 ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนา
ลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม สรุปได้ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย ในพ้ืนที่บ้านห้วยเสือเฒ่า 
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือ
สร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย และการผลิตพืชที่ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

1.1 การเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 92.30 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์ฯ (ในจำนวนนี้ ร้อยละ 76.92 เข้ามาเพ่ือ
ฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 61.54 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 46.15 เพ่ือเข้าชมศึกษา
ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และร้อยละ 15.38 เพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิต) ส่วนที่เหลือร้อยละ 
7.70 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ  

1.2 ความรู้ที่ได้รับ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90.00 เข้ารับการอบรม
การปลูกพืช การปลูกไม้ผล การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 10.00  เข้าอบรมการปรับปรุง
บำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำสารชีวภัณฑ์ 

1.3 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เชื้อไตรโคเดอร์มา  
สารปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 87.50 มีความคิดเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีความ
เหมาะสม ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.50 มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนบางอย่างไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์  
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1.4 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 47.62 นำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 33.33 นำไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง ร้อยละ 9.53 
นำไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด และระดับน้อย น้อยที่สุดในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 4.76 
ผลจากการนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

1.4.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
มีเกษตรกรร้อยละ 92.31 ที ่นำความรู้ไปปรับเปลี ่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร     
(ในจำนวนนี้ ร้อยละ 75.00 ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ร้อยละ 33.33 ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 25.00 ให้ความสำคัญกับ
การปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชให้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ และ
ร้อยละ 18.18 ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน) ที่เหลือร้อยละ 7.69 
ไม่ได้ปรับเปลี่ยน  

1.4.2 การขยายผลความรู้ เกษตรกรร้อยละ 84.62 นำความรู้
การผลิตพืชอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การลดใช้สารเคมีในการปลูกพืช  
ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.38 ไม่ได้นำไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เนื่องจากเพ่ือนบ้าน
ได้ไปอบรมมาด้วยกัน 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้
ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น 
ร้อยละ 23.08 สมาชิกในครัวเรือนได้บริโภคอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้น และมีความรู้ในการเลือกซื้อ
อาหารบริโภคในอัตราที่เท่ากันร้อยละ 7.69 

2. โครงการการสาธิตใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ  การทำปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทานฯ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ปรับปรุง จุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน
โครงการฯ  และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการโครงการกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการฝึกอบรมเกษตรกร 
การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร
ในพ้ืนที่โครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สารเร่ง พด.ปูนโดโลไมท ์ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ 

3. ประเด็นที่พบ 
3.1 ฐานการเรียนรู ้ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ ่มน้ำปายตาม

พระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บางฐานการเรียนรู้ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำฐาน ทำให้เกษตรกร
ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ฐานโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร และในบางฐาน
เรียนรู้ ขาดแคลนโรงเรือน และเครื่องจักรกลการเกษตรในการทำแปลงเรียนรู้ 
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3.2 การจัดสรรงบประมาณพลางก่อน ทำให้มีปัญหาขาดแคลนงบประมาณ
ในการทำกิจกรรมต่อเนื่องในแปลงเรียนรู้ และการจ้างแรงงานในการดูแลแปลงเรียนรู้ 
 

  โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 
  

กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์
รวม ขยายผลการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม 
เพ่ือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พ่ึงตนเองได้ พัฒนาเกษตรกรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มี
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนา และสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวมีเป้าหมายดำเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัด
สระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 5 อำเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 407 ,543 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 9 พ้ืนที่ 
106 หมู่บ้าน 10,154 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผลการติดตาม 
1. อบรมถ่ายทอดความรู้สู ่เกษตรกร อาทิ ด้านปศุสัตว์ เทคโนโลยี

การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การปลูกหอมแดงในเขตปฏิรูปที่ดิน การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ การสาวเส้นไหมให้ได้คุณภาพ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จัดทำ
บัญชี รวม 473 ราย แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 60 ครั้ง  

2. ผลิตและส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์ปีก รวม 70 ราย 
ส่งเสริมโค กระบือสู่เกษตรกร 2 กลุ่ม 200 ตัว ประมงโรงเรียน 4 แห่ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือแจกจ่าย 
ขยายพันธุ์ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 5,036,000 ตัว การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 20 ตัน และตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ในธนาคารข้าว 15 ราย 

3. จัดทำจุดเรียนรู้และการสาธิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปลงเรียนรู้/
แปลงขยายผลด้านข้าว รวม 2 แห่ง การใช้ปุ๋ยพืชสด/การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/การทำปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทานฯ รวม 1,170 ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการ  
1 โครงการ ครบตามเป้าหมาย 
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4. อำนวยการโครงการ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทำงาน จัดทำแผนบูรณาการ/แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการและอบรม
โครงการฯ จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือน กิจกรรมละ 1 - 2 ครั้ง
ประสานติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ 20 ครั้ง จัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 เรื่อง พัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร จัดทำองค์ความรู้
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเกษตร 5 ครั้ง จัดทำจุดสาธิตด้านการพัฒนา 4 ครั้ง  

จากการติดตามการดำเนินการ ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบ
เชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตร สรุปได้ ดังนี้ 

1. กิจกรรมอบรมหลักสูตรแนะนำการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับ
จ่ายภายในครัวเรือน โดยสำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 120 ราย  

1.1 การเข้าใช้บริการในโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 66.67 เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในศูนย์ฯ (ในจำนวนนี้ ร้อยละ 100.00 เข้ารับการ
อบรมการทำบัญชี และความรู้ด้านการปลูกป่า การปลูกหม่อนไหม นอกจากนี้  เกษตรกรบางราย
ยังเข้ารับอบรมเพ่ิมเติม โดยเกษตรกรร้อยละ 77.78 เข้าอบรมเรื่องการพัฒนาปรับปรุงดินการทำ
ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และร้อยละ 33.33 เข้ารับการอบรมด้านปศุสัตว์และประมง) และร้อยละ 55.56        
มาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิต และมาท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ 

1.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรทุกรายได้รับแจกสมุดบัญชี 
รายละ 1 เล่ม นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังเคยได้รับปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ โดยเกษตรกรร้อยละ 
55.56 ได้รับพันธุ์หม่อน ร้อยละ 55.56 ได้รับแจกน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก และร้อยละ 22.22  ได้รับแจกพันธุ์
ไก่ไข่ ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรายเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีปริมาณเพียงพอ และได้รับปัจจัย
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อีกท้ัง เกษตรกรร้อยละ 88.89 เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีคุณภาพดี  

1.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 44.44 นำความรู้
ด้านการทำบัญชีไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 55.56 นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ระดับปานกลางถึงน้อยมาก ส่วนความรู้ด้านพืช สัตว์ ประมง และการปรับปรุงดิน 
เกษตรกรส่วนใหญ่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ผลจากการนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

1.3.1 การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรร้อยละ 55.56 ถ่ายทอดความรู้
ต่อให้กับผู้อื่น ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัว เช่น  ลูก หลาน  

1.3.2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 77.78 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
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ในจำนวนนี้ ร้อยละ 57.14 ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พืชให้ดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีลง 
และเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์  

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และร้อยละ 25.00 สามารถจัดการบริหารรายรับ - รายจ่ายภายในครัวเรือนได้  

2. กิจกรรมอบรมหลักสูตรไหมหัตถกรรม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดสระแก้ว ครอบคลุมการปลูกหม่อนไหม การเลี้ยงไหม และการแปรรูปหม่อนไหม มีการ
สนับสนุนพันธุ์หม่อนไหม และวัสดุสาธิต ได้แก่ กระด้ง กระจ่อ และตะกร้า เพ่ือใช้ภายในกลุ่มหมู่บ้าน  

2.1 การเข้าใช้บริการในโครงการฯ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 55.56 ไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือใช้บริการศูนย์ฯ เนื่องจากท่ีหน่วยงานเข้ามา
ดำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทาง มีเพียงร้อยละ 44.44  
เข้ารับการฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิต  (ในจำนวนนี้ร้อยละ 100 
ได้รับการอบรมหลักสูตรไหมหัตถกรรม นอกจากนี้บางรายยังเข้ารับอบรมเพ่ิมเติม โดยร้อยละ 
55.56 เข้าอบรมการพัฒนาปรับปรุงดิน และการทำบัญชี และร้อยละ 11.11 เข้ารับการอบรม
ด้านสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่) และมาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต และร้อยละ 22.22 เข้ามา
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 77.78 ได้รับ
ปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ พันธุ์หม่อน นอกจากนี้บางรายคิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้รับปัจจัย
ด้านการพัฒนาปรับปรุงดิน และร้อยละ 55.56 ได้รับสมุดบัญชีครัวเรือน  

2.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.56 
นำความรู้จากการอบรมหลักสูตรไหมหัตถกรรมไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ 33.33 นำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถจำความรู้จากหลักสูตรที่อบรมได้ 
สำหรับความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาปรับปรุงดินและด้านสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ผลจาการนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

2.3.1 การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.56 
มีการถ่ายทอดความรู้ที่ให้กับผู้อ่ืน ส่วนใหญ่เป็นความรู้ด้านการเลี้ยงไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากหม่อนไหม เช่น การทำชาใบหม่อน  

2.3.2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.56 มีการปรับเปลี่ยน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 ให้ความสำคัญกับ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พันธุ์พืชให้ดีขึ้น และเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ รองลงมาร้อยละ 60.00  
ลดการใช้สารเคมีลงและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชให้ดีขึ้น 
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2.4 ประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกรทุกรายมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 50.00 ได้บริโภคโปรตีนเพ่ิมขึ้นจากการบริโภคตัวไหม
ที่เลี้ยงไว้ได้พัฒนาดินให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมัก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในทุก ๆ ด้าน และร้อยละ 33.33 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาชีพด้านการเกษตร  

3. กิจกรรมซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สระแก้ว กรมประมง ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 

3.1 การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ และเพ่ือสร้างแหล่งโปรตีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 5,000,000 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล ปลาสวาย 
ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลาบ้า ปลากระแห และกบ  

3.2 จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดทำนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติของโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจด้านการประมง จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่
ที่ภายในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 6 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป้าหมาย
เกษตรกร 50 ราย เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรไว้บริโภคในครัวเรือน 
และเป็นรายได้เสริมแก่เกษตรกร มีการอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์น้ำในบ่อดิน สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก 500 ตัว กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อซีเมนต์ 
สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน 500 ตัว กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชังและบ่อพลาสติ ก 
สนับสนุนพันธุ์กบ 500 ตัว และแผ่นพลาสติก  

3.3.1 การเข้าใช้บริการโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
63.64 มาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 36.36 เข้ามาศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และ
แปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ และร้อยละ 27.27 เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (ในจำนวนนี้ ร้อยละ 
90.90 เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมด้านการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ นอกจากนี้ เกษตรกรร้อยละ 18.18 
ยังเคยเข้ารับการอบรมด้านพืช และด้านปศุสัตว์) ส่วนเกษตรกรร้อยละ 36.36 ไม่เคยเข้าใช้บริการ
ในศูนย์ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทาง และหน่วยงานเข้ามาดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพในพ้ืนที่ เกษตรกรจึงไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฯ  

3.3.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรแต่ละรายจะ
ได้รับปัจจัยที่แตกต่างกันตามความต้องการ ซึ่งทุกรายเห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับปัจจัยมีความ
เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ทันที ส่วนปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการผลิตที ่ได้รับ 
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เกษตรกรร้อยละ 90.90 เห็นว่ามีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดี ส่วนที่เหลือเห็นว่าปริมาณท่ี
ได้รับน้อยเกินไป และคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเลี้ยงแล้วไม่โต 

3.3.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรทุกรายนำ
ความรู้ทุกด้านที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านประมง เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงปลาและกบเป็นอาชีพเสริม ผลจากการนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

1) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 27.27 
มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน เช่น วิธีการดูแลรักษาพันธุ์ปลา การแยกขนาดกบ ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 72.73 ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน เนื่องจากส่วนใหญ่เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้วยกัน และไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องดูแลบ่อของตัวเอง   

2) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 72.73 มีการปรับเปลี่ยน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 75.00 ให้ความสำคัญกับ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 50.00 ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น และร้อยละ 12.50 เปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบ
ผสมผสาน มีการเลี้ยงปลาดุกเป็นรายได้เสริม 

3.3.4 ประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 81.82 ได้บริโภค
โปรตีนเพ่ิมขึ้นจากการบริโภคปลาหรือกบที่เลี้ยงไว้ ร้อยละ 63.64  มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และร้อยละ 54.55 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายปลา กบ 
ที่เหลือจากการบริโภค 

4. ประเด็นที่พบ 
4.1 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์ที่

ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2561 เมื่อมีการประสานงานจากหน่วยงานอื่นภายในโครงการ มักจะประสาน
ไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเดิม (สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา) 
ทำให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว ได้รับเรื่องล่าช้า 

4.2 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
และไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายของโครงการ  
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  ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
  

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้  พระราชทาน
ไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและ
บริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร อาทิ ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว ปศุสัตว์ 

เทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดทำบัญชี รวม 396 ราย พัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 80 ไร่ 
100 ราย และแนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 12 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย 

2. สาธิต จัดทำและดูแลแปลงเรียนรู้ อาท ิเรื่องข้าว แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว เทคโนโลยีด้านการเกษตร การใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 
การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ในพ้ืนที่รวม 1,138 ไร่ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวม
พันธุ์ 80 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ด ไก่) 
20 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 5,100,000 ตัว และจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน ครบตามเป้าหมาย 

3. อำนวยการจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานการจัดทำ
แผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
24 ครั้ง การจัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ การประชุมอ่ืน ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง รวม 35 ครั้ง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษา
พ้ืนที่โครงการฯ 1 โครงการ และการสร้างเครือข่ายการตลาดผลผลิตของโครงการ 3 งาน 
การจัดทำรายงานประจำเดือน ไตรมาสประจำปี 17 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
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  ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 
   

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษาและถ่ายทอด
ความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ  
ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชน อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและน้ำในพ้ืนที่ศูนย์ฯ ชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกัน
ในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ 
จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้าน จำนวน 25,250 ไร่  
ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ผลการติดตาม 

1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร อาทิ สอน กำกับ แนะนำ และติดตาม
การจัดทำบัญชี 30 ราย อบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 100 ราย ในขณะที่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการฝึกอบรม 287 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.67  
จากเป้าหมาย 300 ราย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ส่งผลให้กิจกรรมอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

2. สาธิต จัดทำ และดูแลแปลงเรียนรู้ อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการผลิต 
ไม้ผล ส่งเสริมการเกษตร การใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทานฯ ในพื้นที่รวม 477 ไร่ สาธิตการเลี้ยงสุกร และสัตว์ปีกรวม 30 ตัว การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 1 แห่ง การเลี้ยงชันโรง จำนวน 80 รัง ดูแลแปลงพันธุ์ด้านการเลี้ยงชันโรง 20 รัง และ
การเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3. อำนวยการ อาทิ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ 
และวิธีสหกรณ์ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสระน้ำและคลอง 
ในพ้ืนที่โครงการ และอำนวยในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ รวม 40 ครั้ง ครบตาม
เป้าหมาย  
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  ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี  สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
ด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และ
การเกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรผู้สนใจนำไปพัฒนาการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พ้ืนที่เป้าหมายให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน 4 แปลง 
เนื้อที่รวม 151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์ เพิ่มเติม 
ป่าโคกดงน้อย 700 ไร่ พ้ืนที่ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พ้ืนที่
รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย  
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พ้ืนที่อำเภอ ต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตาม
พระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน 
พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสเกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียน 
มีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร อาทิ ถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีด้านการเกษตร การผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน 
การแปรรูปพืชสมุนไพร การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การจัดทำบัญชี องค์ความรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  660 ราย พัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 50 ราย และแนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่อง
หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 30 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

2. สาธิตจัดทำ และดูแลแปลงเรียนรู้ อาทิ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร 
แพะ-แกะ สัตว์ปีก รวม 318 ตัว ปลูกพืชอาหารสัตว์ 10 ไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร  
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4 กลุ่ม 80 ตัว สัตว์ปีกสู่เกษตรกร จำนวน 130 ราย 1,050 ตัว การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 
11 โรงเรียน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง  และกองทุนอาหารสัตว์ 
1 กองทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 กองทุน ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว รวมทั้งสาธิตการทำ
และใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ในพ้ืนที่รวม 350 ไร่ 

3. ส่งเสริมการผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้าน จำนวน 1,500 ต้น 
จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับการเรียนรู้ 2 โรงเรือน และผลิตก้อนเห็ดเพ่ือสนับสนุนจุดเรียนรู้การ
เพาะเห็ด 3,000 ก้อน ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผล พืชสมุนไพร 8 ไร่ ครบตาม
เป้าหมาย 

4. การดูแลพื้นที่โครงการ โดยสนับสนุนค่าวัสดุทางการเกษตรบำรุงแปลง
หม่อนผลสด 2 ไร่ ค่าวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน 1 ไร่ และค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หม่อน 
(หม่อนใบ/หม่อนผล) 3,000 ต้น ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อนผลสด 2 ครั้ง และค่าจัดการแปลง
หม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบ เพ่ือเป็นพืชอาหารสัตว์ 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

5. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด ประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  รวม 5 ครั้ง 
ประสาน อำนวยการและติดตามผลการดำเนินงาน 10 ครั้ง (เป้าหมาย 12 ครั้ง) และจัดทำ
รายงานและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มสี จำนวน 50 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

จากการติดตามการดำเนินการ ปี 2562 ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม สรุปได้ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำหลักสูตร
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในพ้ืนที่ บ้านนาฮี ตำบลนาหอ 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

1.1 การเข้าใช้บริการในโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
75.00 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ (ในจำนวนนี้ ร้อยละ 68.89 เข้ามาเพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิต
และฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 28.89 เข้ามาเพ่ือศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และ
ร้อยละ 2.22 เข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ) ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 25.00 ยังไมเ่คยเข้าเยี่ยมชมและ
ใช้บริการ  

1.2 ความรู้ที่ได้รับ เกษตรกร ร้อยละ 34.04 ได้รับการอบรมการปลูกไม้ดอก  
ไม้ประดับ การปลูกผักหวาน  และการเพาะเห็ดฟาง รองลงมาร้อยละ 23.40 อบรมการเลี้ยงปลา 
และการเลี้ยงหอยขม ร้อยละ 19.15 อบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ร้อยละ 17.02 อบรมการปรับปรุงบำรุงดิน 
การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และร้อยละ 6.39 อบรมเรื่องผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับ
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การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ไข่ อาหารสัตว์ พันธุ์ปลา อาหารปลา ปุ๋ยหมัก 
น้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงบำรุงดิน และกากน้ำตาล ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นว่าปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับสนับสนุนมีความเหมาะสม และมีคุณภาพดี 

1.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 64.71 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 35.29 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับมาก ผลจากการนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

1.3.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 77.27 นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน ในจำนวนนี้ร้อยละ 85.71 
ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช รองลงมาร้อยละ 42.86  
ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้มีคุณภาพดี ร้อยละ 28.57 ลดการใช้
สารเคมีในการทำการเกษตร และร้อยละ 14.29 ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็น
เกษตรแบบผสมผสาน 

1.3.2 การนำความรู้ไปขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.00 
นำความรู้การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปรับปรุงบำรุงดิน
ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ ส่วนที่เหลือร้อยละ 35.00 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ 
เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน  

1.4 ประโยชน์ที ่ได้รับ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีความรู ้
ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 50.00 รายจ่ายในครัวเรือน
ลดลง ร้อยละ 45.83 เกษตรกรได้บริโภคอาหารที่มีโปรตีนมากขึ้น ร้อยละ 37.50 เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 33.33 ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการทำปุ๋ยหมัก และ
น้ำหมักชีวภาพใช้เอง และร้อยละ 16.67 ดินมีคุณภาพดีขึ้น 

2. การอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดิน ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ หมู่ 4 และหมู่ 11 บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

2.1 การเข้าใช้บริการในโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 65.56 ไม่เคยเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือใช้บริการศูนย์ฯ เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างไกล  
การเดินทางไม่สะดวก และส่วนใหญ่หน่วยงานจะเข้ามาดำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ มีเพียงร้อยละ 
34.44 ทีเ่คยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์ฯ  เพ่ือศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต รับแจก
ปัจจัยการผลิต และฝึกอบรมอาชีพ  

2.2 ความรู้ที่ได้รับ เกษตรกรร้อยละ 43.44 ได้รับการอบรมการเลี้ยงปลา 
และการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำ รองลงมาร้อยละ 35.32 ได้รับการอบรมการปลูกพืช และ
การเพาะเห็ดฟาง ร้อยละ 21.24 อบรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 
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และสารไล่แมลง โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้วย เช่น พันธุ์ปลากินพืช อาหารปลา ปูนขาว 
เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ไข่ อาหารสัตว์ สารปรับปรุงบำรุงดิน ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเกษตรกร
มีความเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนมีความเหมาะสมและมีคุณภาพดี 

2.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 68.31 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 31.69 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก 
ผลจากการนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

2.3.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 67.35 นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 55.61 ปรับเปลี่ยน
จากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน รองลงมาร้อยละ 42.32 ลดการใช้
สารเคมีในการทำการเกษตร ร้อยละ 38.28 ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์
และการปลูกพืช และร้อยละ 28.57 ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช 
ให้มีคุณภาพดี  

2.3.2 การนำความรู้ไปขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.23 
นำความรู้การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และการทำการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ ส่วนที่เหลือร้อยละ 44.77 ไม่ได้นำ
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อเนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน 

2.4 ประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 79.54 มีความรู้ความ
เข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 54.54 รายจ่ายในครัวเรือน
ลดลง ร้อยละ 45.25 ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง  

3. การอบรมหลักสูตร/หัวข้อเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรผสมผสาน และการปลูก-ขยายพันธุ์ไม้ผล ดำเนินการในพ้ืนที่บ้านหมันขาว ตำบล
กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

3.1 การเข้าใช้บริการในโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 65.56 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ (ในจำนวนนี้ ร้อยละ 67.89 เข้ามาภายในศูนย์ฯ 
เพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิตและฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 27.29 เข้ามาเพ่ือศึกษาดูงานที่จุด
เรียนรู้/แปลงสาธิต และร้อยละ 4.82 เข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ) ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 34.44 
ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ  

3.2 ความรู้ที่ได้รับ เกษตรกร ร้อยละ 43.54 ได้รับการอบรมการปลูก
แมคคาเดเมีย อโวคาโด้ รองลงมาร้อยละ 33.40 อบรมการเลี้ยงปลา ร้อยละ 23.06 อบรมด้าน
การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น 
สารปรับปรุงบำรุงดิน  ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ พันธุ์ไก่ไข่ เป็ด อาหารสัตว์ พันธุ์ปลากินพืช และ
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อาหารปลา ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนมีความเหมาะสมและ
มีคุณภาพด ี

3.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 74.31 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 25.69 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์       
ในระดับมาก ผลจากการนำความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

3.3.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 85.25 นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน ในจำนวนนี้ร้อยละ 65.31 มีการ
ลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ร้อยละ 57.62 ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตร เชิงเดี่ยว
มาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน ร้อยละ 32.29 ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 13.25 ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้มี
คุณภาพดี  

3.3.2 การนำความรู้ไปขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 57.40 
นำความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน และ
การปรับปรุงบำรุงดินไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ ส่วนที่เหลือร้อยละ 42.60 ไม่ได้นำความรู้ที่ ได้รับไป
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน 

3.4 ประโยชน์ที ่ได้รับ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 77.00 มีความรู้
ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 54.34 ต้นทุน
การผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง ร้อยละ 32.23 ดินมี
คุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 27.28 รายจ่ายในครัวเรือนลดลง และร้อยละ 23.40 เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

4. ประเด็นทีพ่บ 
4.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่

ยังไม่รู้จักศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริฯ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งทางศูนย์ฯ 
โดยเฉพาะหน่วยงานร่วมบูรณาการที่ปฎิบัติงานในพ้ืนที่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่
ของศูนย์ฯ ให้มากขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรได้ทราบและเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ เพ่ิมข้ึน 

4.2 ด้านจุดเรียนรู้/จุดสาธิต ภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ 
บางจุดการเรียนรู้ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ทำให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้โดยไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้า อาจจะไม่ได้รับความรู้เท่าท่ีควร 

4.3 ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ให้ความเห็นว่า ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งไก่ไข่ที่เกษตรกร และ
โรงเรียนต่าง ๆ ได้รับ พบว่า สามารถให้ผลผลิตดี ทำให้เกษตรกรและนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มี
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โปรตีนสูงเพิ่มขึ้น เป็นการลดรายจ่ายด้านอาหารให้แก่ครัวเรือน แต่การเลี้ยงไก่ไข่ต้องใช้
หัวอาหาร ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นทางศูนย์ฯ ควรให้คำแนะนำในเรื่องของสูตรอาหารที่มี
ต้นทุนต่ำให้แก่เกษตรกร และโรงเรียน อีกทั้งควรมีการติดตามผลในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
คำแนะนำเพ่ิมเติม  

 

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ 
และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน 
เป้าหมาย การจัดงานคลินิกเกษตร 308 ครั้ง  77 จังหวัด ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ผลการติดตาม 
ดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตร 

265,977 ราย คิดเป็นร้อยละ 123.69 ของเป้าหมาย 215,040 ราย 
จากการติดตามการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 

และปี 2563 สรุปได้ ดังนี้ 
1. ปี 2562 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 63.77 ได้รับความรู้จากการ

มาเข้ารับบริการ รองลงมาร้อยละ 23.46 ได้รับแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเมื่อเกษตรกร
นำความรู้ที่ไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 44.92 มีปัญหา
ทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 58.91 มีความพึงพอใจต่อการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับ
มากที่สุด และเห็นควรให้มีการจัดคลินิกเกษตรอย่างต่อเนื่องต่อไป  

2. ปี 2563 เป็นการจัดคลินิกเกษตรเคลื ่อนที ่ เพื ่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พบว่า มีการจัดสถานที่
สำหรับลงนามถวายพระพร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ จัดคลินิก เคลื่อนที่   
ทั้งคลินิกพืช ดิน สัตว์ ประมง น้ำ ข้าว บัญชี กฎหมาย เครื่องจักรกลในการเกษตร และคลินิกต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการเกษตรสำหรับให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาหาความรู้ผ่านนิทรรศการ หรือเอกสาร
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ความรู้ต่าง ๆ และจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น ลำไย มะเขือเทศ 
มะนาว และข้าวโพด แจกปัจจัยการผลิต เช่น มะละกอ กล้วย ฝรั่ง มะนาว ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก 
เชื้อไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอเรีย รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

3. ประเด็นที่พบ หน่วยงานในพ้ืนที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานคลินิก
เกษตร มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดงาน บางหน่วยงานใช้งบปกติเพ่ือดำเนินงาน เนื่องจาก
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ จึงต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่
ให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน 
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ

ประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จึงได้ก าหนดแผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนงานเพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกร
มีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชากร พัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการการผลิตและยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน และเพ่ือส่งเสริม
พัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
ผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีการด าเนินงานร่วมกับ 5 กระทรวง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท า
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากรวมงบประมาณที่จัดสรร 3,018.4466 
ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินการในภาพรวม  
12 โครงการ รวม 1,631.1915 ล้านบาท ปรับลดตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และภัยพิบัติฯ คงเหลืองบประมาณส าหรับด าเนินการ 
1,356.6374 ล้านบาท 
 

ผลการติดตามภาพรวมผลการติดตามภาพรวม  
1. ภาพรวมการด าเนินงาน พบว่า ดัชนีความส าเร็จในการด าเนินงานของแผนงาน

บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากทั้ง 3 แนวทาง เฉลี่ยร้อยละ 89.90 หรือมี
ประสิทธิภาพความส าเร็จที่ค่าคะแนน 4.49 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)   

2. ผลได้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากใน 3 แนวทาง ดังนี้ 

           งานบูรณาการพัฒนาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 
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2.1 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) สนับสนุนการเข้าถึง
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยการจัดที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด 
รวมทั้งสิ้น 203,755 ราย หรือร้อยละ 93.90 ของเป้าหมาย 217,000 ราย เนื่องจากบางพื้นที่
มีปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่สามารถออกเอกสาร
สิทธิ์ได้ รวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร การส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ฯลฯ 
รวม 403,836 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 359,159 ราย เนื่องจากเกษตรกรสนใจเข้าร่วม
จ านวนมาก 

2.2 การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) ให้กับ
กลุ่มการผลิต 1,949 กลุ่ม หรือร้อยละ 99.54 ของเป้าหมาย 1,958 กลุ่ม และผู้ประกอบการ 
24,960 รายต่อกลุ่ม หรือร้อยละ 100.46 ของเป้าหมาย 24,845 รายต่อกลุ่ม รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 2,576 ผลิตภัณฑ์ หรือร้อยละ 44.33 ของเป้าหมาย 
5,811 ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ไม่สามารถจัดอบรมและเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ 

2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) โดย
เชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้า
เกษตรในพ้ืนที่ครบ 77 จังหวัด  

3. ผลลัพธ์เบื้องต้น หลังด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ โดยหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแต่ละแนวทางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) หลังจากด าเนินการ
สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพต่าง ๆ  พบว่า เกษตรกร
ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน ร้อยละ 79.99 ได้รับประโยชน์จากเอกสารสิทธิ์ในการน าไปขอ
สินเชื่อกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการท าการเกษตร 
เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริม
และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ฯลฯ มีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลผลิตในฟาร์มที่เหลือจากการบริโภคและการประกอบอาชีพเสริม รวมทั้งสิ้น 15,558 บาทต่อราย
ต่อปี ส่วนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 84.00 
มีการใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ดินไปใช้ในการผสมปุ๋ย แต่ยังไม่สามารถลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีได้ 
เนื่องจากช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกประสบภัยธรรมชาติ จึงเพ่ิมการใส่ปุ๋ยเคมี 

3.2 การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) ผลการพัฒนา
ให้กลุ่มและชุมชนมีรายได้ อาทิ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมกลุ่มกันผลิตทั้งผ้าถุง  
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ผ้าคลุมไหล่ส่งจ าหน่ายทั้งในชุมชนและงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ท าให้มีรายได้เฉลี่ยรายละ 30,000 - 
50,000 บาทต่อปี กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีการรวมกลุ่มผลิต EM Ball ใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าของ
ตนเอง และเหลือจ าหน่าย รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 82.00 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว กล้วย หน่อไม้ ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เป็นต้น 

3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) โดยเชื่อมโยง
ตลาดรองรับผลผลิตและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนมีการจ าหน่าย
สินค้าและมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.87 แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 10.00 เนื่องจาก
ตลาดสินค้าเกษตรส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามสถานที่ราชการ ต้องติดตั้งและรื้อถอน ท าให้ไม่สะดวก 
เกษตรกรมาจ าหน่ายน้อย และสินค้าที่น ามาจ าหน่ายเป็นพืชผัก ผลไม้ อายุการเก็บรักษาสั้น และ
บางส่วนไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไป
ตามแผน 

ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
1. ลักษณะการด าเนินงานทั้ง 3 แนวทาง ภายใต้แผนงานฯ กิจกรรมส่วนใหญ่

เป็นการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องมีการ
รวมกลุ่มคนจ านวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ท าให้ต้องชะลอหรือยกเลิกการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้บางตัวชี้วัดยังไม่บรรลุผลส าเร็จ 
เช่น การพัฒนากลุ่มเกษตรกรและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมอยู่ในวัยสูงอายุ 
การเรียนรู้หรือจดจ าบทเรียนมีข้อจ ากัด  

2. การบูรณาการแผนงานฯ ระหว่างต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  ในทางปฏิบัติ 
การด าเนินงานยังไม่แสดงถึงความเกี่ยวโยงหรือการส่งต่อที่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
ที่ด าเนินการในช่วงกลางน้ าและปลายทาง เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในการส่งต่อ
กลุ่มเป้าหมายควรเริ่มจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน พัฒนาส่งเสริมอาชีพแล้ว   
ส่งต่อกลุ่มกลางน้ า เพ่ือพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ไปยังปลายน้ า 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาด  

3. เงื่อนไขของบางโครงการท าให้เกษตรกรที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่ ๆ ถูกจ ากัดสิทธิ์ 
โดยเฉพาะเงื่อนไขการเข้าอบรมบางโครงการก าหนดไม่ให้อบรมซ้ าในรายเดิม แต่เกษตรกรมีความ
ต้องการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุง เช่น การอบรมของ
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังมีอยู่ ควรมีการทบทวนเงื่อนไขข้อก าหนดของโครงการ 
เพ่ือให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งรายเดิม และรายใหม ่
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4. หน่วยรับการสนับสนุนขาดความพร้อม เช่น ความไม่พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ อาคารฝึกอบรม อุปกรณ์ การฝึกอบรม ป้ายองค์ความรู้ ในศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนการพัฒนาจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และควรให้เกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้/
แปลงเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน เพ่ือวางแผนการขอจัดงบประมาณให้เพียงพอ หรือการสนับสนุน
เกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร ซึ่งสถาบันเกษตรกรบางแห่งไม่มีเครื่องผสมปุ๋ย 

 

  

  โครงการการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส   
  

ส านักงานการปฏิรูปที ่ด ินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีโอกาส
เป็นเจ้าของที่ดินส าหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง การตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการให้บริการเกษตรกรและประชาชน
ผู้มาใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน เป้าหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามารับบริการ 
กับ ส.ป.ก. ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 

ด าเนินการแล้ว 214,228 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.34 ของเป้าหมาย 254,000 ไร่ การให้บริการ
ศูนย์บริการประชาชน ด าเนินการได้ 391,459 ราย คิดเป็นร้อยละ 273.75 ของเป้าหมาย 143,000 ราย 
เนื่องจากมีการเพ่ิมการให้บริการในพื้นที่ โดยมีรถบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
รวมถึงการรับเรื่องจากหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเข้ามา ส่งผลให้ผลการด าเนินงานที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย 
การจัดที่ดินท ากิน ด าเนินการแล้วในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก. 72 จังหวัด รวม 45,755 ราย คิดเป็นร้อยละ 
77.55 ของเป้าหมาย 59,000 ราย และการตรวจสอบการใช้ที่ดิน ด าเนินการแล้ว 4,982,541 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 150.99 ของเป้าหมาย 3,300,000 ไร่ 

 

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร พิษณุโลก ชลบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี ชุมพร และลพบุรี สรุปได้ดังนี้ 

ภาพรวมการขอรับการจัดสรรที่ดิน เกษตรกร ร้อยละ 44.54 ได้รับเอกสารสิทธิ
เรียบร้อยแล้ว โดยร้อยละ 41.24 เป็นที่เพ่ือการเกษตร และร้อยละ 3.30 เพ่ืออยู่อาศัย ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 55.46 อยู่ระหว่างการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอ าเภอ (คปอ.) และคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) คาดว่าเกษตรกรจะได้รับเอกสารสิทธิครบทุกรายในเดือนกันยายน 2563 
โดยเกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิเฉลี่ย 14.02 ไร่ต่อครัวเรือน 
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1. การเพาะปลูกในพ้ืนที่ขอรับการจัดสรร เกษตรกรร้อยละ 90.91 
ท าการเพาะปลูกพืชอยู่แล้วในพ้ืนที่ขอรับการจัดสรร โดยร้อยละ 41.87 มีการใช้พ้ืนที่ส าหรับการ
ท าสวนผลไม/้ไม้ยืนต้น เช่น ปลูกกล้วย สัปปะรด ยูคาลิปตัส รองลงมาร้อยละ 35.31 ใช้พ้ืนที่ส าหรับ
การเพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 
9.18 มีการใช้พ้ืนที่ท านา เกษตรกรร้อยละ 3.64 ใช้พ้ืนที่ปลูกผัก และเกษตรกรร้อยละ 0.91 
ใช้พื้นที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ส าหรับเกษตรกรที่ไม่มีการเพาะปลูกในพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 9.09   

2. การใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิที่ได้รับ เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน
ในการท าการเกษตรจากการมีเอกสารสิทธิ ร้อยละ 79.99 โดยสามารถใช้ประโยชน์ในการขอ
สินเชื่อกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ิมขึ้น ส่วนเกษตรกรร้อยละ 20.01 ไม่มีการด าเนินการขอสินเชื่อกับทางธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เพราะรายได้เฉพาะภาคการเกษตรเพียงพอที่จะน าไปใช้หมุนเวียนในการ
เพาะปลูกรอบต่อไป  

3. การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เกษตรกรร้อยละ 58.64 ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากไม่ทราบว่า
สามารถขอรับการสนับสนุนได้ จึงใช้การลงทุนเองเป็นหลัก และเกษตรกรร้อยละ 41.36 ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐผ่านทาง ส.ป.ก. และการเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ โดยหน่วยงาน
ที่เข้ามาสนับสนุน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตการตลาด การรวมกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนสระน้ าในไร่นา กรมปศุสัตว์และกรมประมง สนับสนุนพันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า  

4. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
4.1 การขอออกเอกสารสิทธิ และความเข้าใจในตัวเอกสารสิทธิที่ได้รับ 

เกษตรกรรับรู้ข่าวสารโครงการฯ จากการด าเนินงานของผู้น าชุมชนเป็นหลัก บางครั้งอาจมีการสื่อสาร
ไม่ครบถ้วน เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่เข้าใจในเอกสารสิทธิที่ได้รับ วัตถุประสงค์การใช้ที่ดินรวมไปถึงการ
ลงมาตรวจสอบที่ดินของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรบางรายที่ทราบในรายละเอียดการจัดที่ดิน แต่ไม่อยาก
ได้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เนื่องจากเกษตรกรบางรายต้องการขายที่ดินบางส่วนเพ่ือใช้หมุนเวียนเป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
เช่น การอบรมให้ความเข้าใจในเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อายุน้อย เพ่ือให้เกิดการประสานงานกับทาง ส.ป.ก. 
จังหวัดอย่างเข้าใจ หรือการจัดท าเอกสารแผ่นพับในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้เกษตรกรรวมถึงประชาชน
สามารถเข้าใจกระบวนการท างาน เพ่ือจะได้ทราบว่าจะได้รับเอกสารสิทธิในช่วงเวลาใด 

4.2 ระยะเวลาการออกเอกสารสิทธิ เนื ่องจากการจัดที ่ด ินให้แก่
เกษตรกร มีการด าเนินการในกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เคยมีเอกสารสิทธิ และกลุ่มเกษตรกรที่รับโอน
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กรรมสิทธิที่ดินจากญาติพ่ีน้อง ส่งผลต่อความล่าช้าในการด าเนินงานขอเอกสารสิทธิไม่เท่ากัน โดย
กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิมาก่อน ทางเจ้าหน้าที่ ส .ป.ก. จ าเป็นต้องมีการเข้าไปรังวัด 
สอบสวนสิทธิใหม่ ก่อนเข้าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอ าเภอ (คปอ.) คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด (คปจ.) ก่อนจะมีการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 หรือ ส.ป.ก.4-01 (ช.) ได้ ซึ่งกระบวนการ
จะใช้ระยะเวลา  นานกว่ากลุ่มเกษตรกรที่โอนกรรมสิทธิที่ดินที่บางครั้งไม่จ าเป็นต้องเข้าประชุมพิจารณา
กับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) จึงได้เอกสารสิทธิเร็วกว่า ควรมีระบบที่สามารถติดตามการ
ด าเนินเรื่องของเกษตรกรผ่านรูปแบบการเช็คออนไลน์ เพ่ือให้เกษตรกรรับรู้ความเป็นไปในการรอเอกสาร
สิทธิ เนื่องจากเกษตรกรบางรายประกอบอาชีพเสริมอ่ืน ๆ จึงไม่สะดวกเข้ามาติดต่อสอบถามความ
คืบหน้ากับ ส.ป.ก. จังหวัด 

4.3 บุคลากร การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผล
ให้บางกระบวนการมีความล่าช้า และบุคลากรยังขาดความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย  
ที่จ าเป็นต่อการท างาน จึงควรจัดให้มีบุคลากรเฉพาะทางเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในบางพ้ืนที่ขาดแคลน
บุคลากรท างาน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และจัดอบรมความพร้อม
ด้านการใช้เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ  

4.4 พ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรร มีการทับซ้อนของพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้
และพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลต่อการรังวัดพ้ืนที่เกษตรกร ไม่สามารถขอเอกสารสิทธิได้เต็ม
แปลง เพราะเอกสารสิทธิจะออกได้เฉพาะพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ควรมีการบูรณาการหน่วยงาน
ระหว่าง ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ เพื่อพูดคุยกันในประเด็นของการจัดการกับพื้นที่ที่ ยังทับซ้อน
กันอยู่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 

 
  โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 

  

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือจัดท า
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน และเพ่ือปรับปรุงให้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เป้าหมาย การศึกษาปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรและประชาชน จ านวน 1 ฉบับ ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ 2563 
 

 



 
 

67 
 

ผลการติดตาม 
ด าเนินการโอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และยกเลิกการด าเนินงาน
ทัง้โครงการ จ านวน 10.0000 ล้านบาท 

 
  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

  
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม 

กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่
เป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ 
รวม 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ  ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2563 

 

ผลการติดตาม 
1. การพัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่าย ด าเนินการพัฒนาศูนย์หลัก 882 ศูนย์ 

และศูนย์เครือข่ายรวม 2,646 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ได้ 361 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 40.93 ของเป้าหมาย 882 ศูนย ์

2. จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้น าครบ 26,460 ราย และพัฒนา
เกษตรกรผู้น าเครือข่ายอีก 11,615 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของเป้าหมาย 11,742 ราย 

3. การสนับสนุน ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่ายของหน่วยงาน 
3.1 ด้านปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 

ใน 882 ศูนย์ และเกษตรกรเครือข่าย 8,894 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.84 ของเป้าหมาย 8,820 ศูนย์ 
รวมทั้งพัฒนาฟาร์มต้นแบบ ด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. 62 แห่ง หรือร้อยละ 96.88  

3.2 ด้านประมง มีการพัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์หลัก 882 ศูนย์ 
ศูนย์เครือข่ายทั้งรายเดิมและรายใหม่ รวม 5,292 ราย ฐานเรียนรู้ครบทั้ง 882 ศูนย์ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่เกษตรกร 89,467 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 1,267 ราย  

3.3 ด้านหม่อนไหม พัฒนา ศพก.หลัก 3 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายของ 
ศพก. 29 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และพัฒนาอาชีพแก่เกษตร 3,183 ราย   
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3.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมจากผลการวิจัยและเกษตรกร 7,891 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 1,891 ราย และ ศพก. 
200 ราย รวมทั้งผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติเพ่ือแจกจ่ายให้เครือข่ายของ ศพก. 22 ชนิด จาก
เป้าหมาย 16 ชนิด 

3.5 ด้านบัญชี พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) 
พัฒนาฐานเรียนรู้ใน ศพก. และให้บริการทางวิชาการด้านบัญชีใน 882 ศูนย ์ครบตามเป้าหมาย 

3.6 ด้านการพัฒนาที่ดิน มีการพัฒนาศักยภาพ ศพก. 882 ศูนย์ 
โดยให้บริการทางวิชาการในศพก. 876 ศูนย์ ร้อยละ 99.32  

3.7 ด้านปฎิรูปที่ดิน สร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่ายฐานเรียนรู้ ศพก. 
ในพ้ืนที่ ศพก. ตัวอย่าง 140 ศูนย ์

3.8 ด้านการพัฒนา ศกอ. ด าเนินการโดยรวมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แอพพิเคชั่น ฯลฯ รวม 720 ราย 
สาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,080 ราย และร่วมขับเคลื่อน ศพก. ใน 882 ศูนย์ 
ครบตามเป้าหมาย  

จากการติดตามระดับพ้ืนที่ จากการสอบถามประธานศูนย์เครือข่าย 
จ านวน 73 ราย และเกษตรกรที่เข้ารับบริการศูนย์เครือข่าย จ านวน 248 ราย ภายใต้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2563 ในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว หนองบัวล าภู เลย ชลบุรี 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อ านาจเจริญ ยโสธร สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ ตรัง พัทลุง เชียงใหม่ ล าพูน 
ลพบุรี สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - สิงหาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

1. ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 70.42 
มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้ ร้อยละ 59.72 มีฐานเรียนรู้ ร้อยละ 78.87 มีแปลงเรียนรู้เฉลี่ยศูนย์ละ 
1 แปลง ร้อยละ 66.20 มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ 2 หลักสูตร 
และร้อยละ 46.38 มีความพร้อมในเรื่องเครื่องขยายเสียง ร้อยละ 68.06 พร้อมด้านโต๊ะและเก้าอ้ี 
ร้อยละ 93.06 มีห้องน้ าไว้ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ 2 ห้อง ประธานศูนย์ร้อยละ 
89.09 ได้ท างานร่วมกับ ศพก. หลัก ร้อยละ 84.51 ได้ท างานร่วมกับศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ โดยศูนย์
เครือข่ายร้อยละ 70.42 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย 
การเลี้ยงปศุสัตว์ การเลี้ยงปลา รองลงมาร้อยละ 61.97 ได้รับการอบรมความรู้และป้ายองค์ความรู้
รอ้ยละ 26.76 ได้รับสนับสนุนงบประมาณ  

2. การใช้บริการ เกษตรกรที่มาใช้บริการ ร้อยละ 92.34 มารับการ
อบรมความรู้ ร้อยละ 44.76 ขอรับข้อมูลข่าวสาร โดยร้อยละ 97.95 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
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เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 66.11 น้ าหมักชีวภาพร้อยละ 28.45 พันธุ์พืชร้อยละ 27.20 และอ่ืน ๆ 
เช่น การก าจัดศัตรูพืช ดิน การเลี้ยงไก่และปลา เป็นต้น ซึ่งจากการน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 64.92 
ลดรายจ่ายในการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,608.46 บาท ร้อยละ 51.61 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 1,213 บาท ร้อยละ 15.32 มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 6,775.52 บาท 

3. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ใช้บริการร้อยละ 97.95 น าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การท าปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 66.11 การท าน้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 28.45 
การดูแลพืชและคัดเมล็ดพันธุ์พืชร้อยละ 27.20 และอ่ืน ๆ เช่น การก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุง
บ ารุงดิน การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น จากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ของผู้เข้ารับบริการ พบว่า ร้อยละ 64.92 สามารถลดรายจ่ายในการผลิตลงได้โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี
เฉลี่ยไร่ละ 1,608.46 บาท รองลงมาร้อยละ 51.61 สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 1,213 บาท ร้อยละ 27.82 มีตลาดรองรับผลผลิตมากขึ้น ร้อยละ 23.79 มีการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือผลิตสินค้า ร้อยละ 20.16 สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการร้อยละ 15.32 
มีรายได้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 6,775.52 บาท อีกร้อยละ 14.11 ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน Q และมาตรฐาน PGS 

4. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 
ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.41 แบ่งออกเป็น
ความพึงพอใจในด้านแปลงเรียนรู้ 4.46 คะแนน ด้านฐานเรียนรู้ 4.42 คะแนน ด้านองค์ความรู้ 
4.70 คะแนน ด้านรูปแบบการถ่ายทอด 4.68 คะแนน ด้านหลักสูตร 4.58 คะแนน ด้านวิทยากร 
4.64 คะแนน ด้านเนื้อหาวิชา 4.54 คะแนน ด้านการน าไปใช้ 4.21 คะแนน ซึ่งเป็นความพึงพอใจ 
ในระดับมากที่สุด มีเพียงด้านอาคารและห้องน้ าส าหรับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.05 และ 3.81 ตามล าดับ เนื่องจากความพร้อมภายในอาคารด้านโสตทัศนูปกรณ์
และโต๊ะเก้าอ้ีที่มีไม่เพียงพอ ส าหรับห้องน้ านั้นมีสาเหตุมาจากการที่มีห้องน้ าเฉลี่ยเพียง 2 ห้อง
และเริ่มมีสภาพทรุดโทรม 

5. ประเด็นทีพ่บ 
5.1 ศูนย์เครือข่ายบางแห่งไม่ทราบเรื่องการเป็นศูนย์เครือข่าย 

ท าให้ไม่ทราบเรื่องหน้าที่รับผิดชอบ นโยบายการด าเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการท างาน รวมทั้ง
ขาดอุปกรณ์สื่อการสอน ได้แก่ เครื่องขยายเสียง โต๊ะและเก้าอี้  ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์
เครือข่าย เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ควรสร้างการรับรู้ ชี้แจงและท าความเข้าใจในเรื่องบทบาท 
และหน้าที่ของ ศพก. ก่อนรับสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดให้ประธานศูนย์เครือข่ายได้เข้ามา
มีส่วนร่วม เช่น การประชุม การสัมมนา เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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5.2 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี ในปี 2563 
พบว่า ประธานมีอายุมากขึ้น ไม่พร้อมให้บริการ หรือบางแห่งไม่อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนรู้ในการ
จัดอบรมให้ความรู้ หน่วยงานควรบูรณาการให้ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน วิทยากรเกษตรพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านให้สอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมหลักสูตรการท าอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ เช่น การท าน้ ายาอเนกประสงค์
ใช้ในครัวเรือน การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม เป็นต้น 

5.3 บางต าบลไม่มีศูนย์เครือข่าย เมื่อพบปัญหาทางการเกษตร 
เกษตรกรต้องเดินทางไกล เพ่ือไปปรึกษาปัญหากับศูนย์เครือข่ายคนละต าบล ซึ่งบางครั้งไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทนัเวลา มีข้อจ ากัดในเรื่องแหล่งน้ าในการเพาะปลูก ท าให้การพัฒนาในเรื่องแปลง
เรียนรู้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรท าให้เกษตรกรขาดความเชื่อมั่น และไม่ท าตาม ควรมีการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ า และควรส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานชีวภาพ พลังงานน้ า ในพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายที่มีความพร้อม นอกจากนี้ หลักสูตรหรือองค์
ความรู้ของศูนย์เครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรภายในพ้ืนที่ 
ไม่มีความหลากหลาย จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช สัตว์ และประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมความรู้
ให้ตรงต่อการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลให้กับ
เกษตรกรที่มาใช้บริการต่อไป 
 

  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมหม่อนไหม และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกร
สมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน พร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิก
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จ านวน 
59,810 ราย ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผลการติดตาม 
1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 3,002 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 104.42 ของเป้าหมาย 2,875 ราย เพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer เพื่อ
พัฒนาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 453 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.67 ของเป้าหมาย 450 ราย พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 18,221 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.29 ของเป้าหมาย 17,640 ราย 
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และ Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ 300 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 375 ราย 
เตรียมความพร้อมทหารกองประจ าการสู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ 140 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 200 ราย 

2. ส ารวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูลปี 2557 - 2561 จ านวน 5,623 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 40.16 ของเป้าหมาย 14,000 ราย พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพให้เกษตรกร
ปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว 1 รุ่น  77 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.00 ของเป้าหมาย 100 ราย วิทยากร
ด้านข้าวเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
ต้นแบบด้านข้าว 3 รุ ่น 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.82 ของเป้าหมาย 170 ราย และพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่  44 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของเป้าหมาย 50 ราย 

3. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ 1,729 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 101.71 ของเป้าหมาย 1,700 ราย อาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 733 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100.39 ของเป้าหมาย 770 ราย และ Smart Farmer ต้นแบบ 3,870 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100.78  ของเป้าหมาย 3,840 ราย รวมทั้งสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 780 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 98.73 ของเป้าหมาย 790 ราย 

4. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านประมง 15,000 ราย Young 
Smart Farmer 200 ราย และถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบด้านประมง 
231 ราย ครบตามเป้าหมาย 

5. ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร 2,690 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 93.08 ของเป้าหมาย 2,890 ราย และขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 
(รายใหม่) 1,500 ราย ครบตามเป้าหมาย คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 
ครบ 21 ราย  

6. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 3,323 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 110.77 ของเป้าหมาย 3,000 ราย สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 1,209 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100.75 ของเป้าหมาย 1,200 ราย 

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ น่าน สกลนคร และอุดรธานี  สรุปได้ ดังนี้ 
1. การน าความรู้ไปใช้  พบว่า เกษตรกรร้อยละ 87.00 มีการน าความรู้

ที่ได้รับจากการส่งเสริม/พัฒนามาใช้ประโยชน์ในด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูป ผลที่เกิดขึ้น
หลังน าความรู้ไปใช้ ดังนี้ 

1.1 การจ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 มีการ
จ าหน่ายผลผลิตสด และมีเพียงร้อยละ 20.00 ที่น าผลผลิตไปแปรรูป จึงควรสนับสนุนให้เกษตรกร
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มีความรู้เรื่องการแปรรูปให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า
ที่จ าหน่ายอีกด้วย 

1.2 การใช้วัตถุดิบมาแปรรูป เกษตรกรร้อยละ 50.00 ได้รวบรวม
วัตถุดิบจากเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ เกษตรกรร้อยละ 33.00 ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มของตัวเอง
อย่างเดียว และเกษตรกรร้อยละ 17.00 ใช้วัตถุดิบจากแหล่งอ่ืน ๆ นอกพ้ืนที่มาแปรรูปด้วย  

1.3 การใช้เทคโนโลยี เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 85.00 มีความรู้
ด้านการเกษตรที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และมีความสามารถในการ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในศูนย์บ่มเพาะที่มีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิต 
การตลาด รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

2. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
2.1 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส่งผลให้การด าเนินงานตามโครงการฯ ในพื้นที่มีความล่าช้า และมีการปรับลดงบประมาณ 
และลดจ านวนเกษตรกรเป้าหมาย  

2.2 ด้านการอบรมและการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.2.1 การก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม ควรมีการส ารวจความต้องการ

และเกษตรกรมีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตร และเพ่ิมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ ให้กับ
เกษตรกร ส าหรับกิจกรรมอบรม Smart Farmer และ Young Smart Farmer ควรด าเนินการ
พร้อม ๆ กัน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของทั้ง 2 รุ่น และพัฒนาองค์ความรู้
แบบครบวงจรทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเฉพาะเรื่องการแปรรูป เพ่ือเป็นการสร้าง
มูลค่าสินค้าและสร้างความหลากหลายของสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งความรู้ในการใช้
เครื่องมือสื่อสารค้นหาข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต  

2.2.2 เกษตรกรส่วนใหญ่น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ของตนเองได้ทันที มีเพียงบางพ้ืนที่ที่การจัดกิจกรรมฝึกอบรมไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลผลิต ท าให้
เกษตรกรไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ทันท ี  

2.3 ด้านการสนับสนุน 
2.3.1 เกษตรกรมีความเห็นว่า ถ้าสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น 

เมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ หรือพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ เป็นต้น จะช่วยให้เกษตรกรสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ประโยชน์ได้ทันที  

2.3.2 ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างเครือข่ายของ
ศูนย์บ่มเพาะในแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้ธุรกิจมีการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกภาค นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีค่าใช้จ่ายในการ
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จัดฝึกอบรมที่ศูนย์บ่มเพาะ ทั้งค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าจัดการขยะต่าง ๆ ซึ่งถ้าขาดเงินทุนหรือมีเงินทุนไม่เพียงพอ ส่งผลให้การถ่ายทอดความรู้
ไม่ต่อเนื่อง หรือหยุดการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ได้ จึงควรมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เงินทุนให้กับศูนย์บ่มเพาะที่มีศักยภาพที่เป็นศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจให้เกษตรกรได้ด าเนินการพัฒนาตัวเองและชุมชนต่อไป  

2.4 ด้านการต่อยอด ควรมีโครงการต่อยอดเพ่ือพัฒนาเกษตรกรที่เป็น 
Smart Farmer ต้นแบบ และ Young Smart Farmer ที่มีความตั้งใจสูงและมีการพัฒนาตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา โดยจัดอบรมให้เข้มข้นขึ้น และมีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้โดดเด่น และสามารถเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการเกษตร
ได้ครบวงจร โดยเชื่อมโยงกับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) เพ่ือให้มีเวทีในการถ่ายทอดความรู้ต่อไป  

2.5 นอกเหนือจากการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
สิ่งจ าเป็นที่ภาครัฐควรด าเนินการ คือ การหาตลาดเพ่ือรองรับสินค้า รวมทั้งสนับสนุนเพ่ิมช่องทาง 
การจ าหน่ายสินค้า เช่น ตลาดสินค้าออนไลน์ เป็นต้น จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการ
ท าตลาดออนไลน์ เพ่ือให้เกษตรกรเป็นมืออาชีพในการจ าหน่ายผ่านช่องทางนี้ เป็นการกระจาย
สินค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.6 ด้านการสร้างขวัญก าลังใจ ควรพิจารณาให้รางวัลกับศูนย์บ่มเพาะ
ที่มีศักยภาพ และมีความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี หรือ
แนวทางการพัฒนาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ อาทิ ใบประกาศ หรือใบรับรอง  
ที่จะแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของศูนย์บ่มเพาะ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลจากการ
ท าประโยชน์ให้กับชุมชน และมีก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องที่มีศักยภาพต่อไป 

 
  โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

  
 

1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์  

กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  วัตถุประสงค์ เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ  
ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม
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ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ได้ต่อไป 
เป้าหมาย เกษตรกร 70,000 ราย ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผลการติดตาม 
1. คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ 5,412 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 120.27 

ของเป้าหมาย 4,500 แห่ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 21,280 ราย คิดเป็นร้อยละ 
30.40 ของเป้าหมาย 70,000 ราย จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 20,878 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.83  
ของเป้าหมาย 70,000 ราย ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ 314 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 413.16 ของ
เป้าหมาย 76 ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 20,594 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.99 ของ
เป้าหมาย 70,000 ราย  

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การสร้างเครือข่าย 5,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 
57.18 ของเป้าหมาย 9,261 ราย ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก 165 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของ
เป้าหมาย 9,261 ราย การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านข้าว 5,460 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.96 ของ
เป้าหมาย 9,261 ราย จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.10 
ของเป้าหมาย 206 แห่ง   

3. พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย 491 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 
98.20 ของเป้าหมาย 500 เครือข่าย ติดตามดูแล และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ 
183,505 ราย คิดเป็นร้อยละ 166.82 ของเป้าหมาย 110,000 ราย 

4. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร 69,419 ราย คิดเป็นร้อยละ 
99.17 ของเป้าหมาย 70,000 ราย และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกร 69,393 ราย คิดเป็นร้อยละ 
99.13 ของเป้าหมาย 70,000 ราย โดยสนับสนุนปลากินพืชให้เกษตรกร 1,000 ตัวต่อราย 
รวม 69,393,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 99.13 ของเป้าหมายพันธุ์ปลากินพืช 70,000,000 ตัว   

5. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 322 จุด 
คิดเป็นร้อยละ 350.00 ของเป้าหมาย 92 จุด และจัดท าจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 21 จุด ครบตามเป้าหมาย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 4,648 ราย และ
สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช าถุง 91,468 ถุง  

6. ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร 289 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.60  
ของเป้าหมาย 250 ราย จัดท าแปลงต้นแบบ 2,516 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 201.28 ของเป้าหมาย 
1,250 ไร่ อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่ม 289 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.60 
ของเป้าหมาย 250 ราย  
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7. ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี ครบตามเป้าหมาย 1,000 ราย อบรมการจัดท า
บัญชีต้นทุนอาชีพ 30,002 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.01 ของเป้าหมาย 30,000 ราย ก ากับ แนะน า
การจัดท าบัญชี 21,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.90 ของเป้าหมาย 21,000 ราย  

8. สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดินแก่เกษตรกร 20,000 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 

9. ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3,690 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 105.43 ของเป้าหมาย 3,500 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ 
239 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.95 ของเป้าหมาย 244 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3,451 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 105.99 ของเป้าหมาย 3,256 ราย 

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี สรุปได้ 
ดังนี้ 

1. ด้านการน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่  
โดยเกษตรกรร้อยละ 82.46 มีการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ มีการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่
ตามสัดส่วน แหล่งน้ า : ปลูกข้าว : ปลูกพืช: ที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ จาก 8.36 : 38.06 : 43.13 
: 10.45 เพ่ิมข้ึนเป็น 8.61 : 31.73 : 49.97 : 9.69 โดยเพิ่มพ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่ปลูกพืชเพ่ือให้
มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรสร้างรายได้เพ่ิมในครัวเรือน และยกระดับการพัฒนาตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหมอ่ยู่ในขั้นที่ 3 มากขึ้น (ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม) ส่วนอีก
ร้อยละ 17.54 ไม่ได้น าไปใช้  

2. ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 
ปีละ 6,991.61 บาทต่อไร่ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิตโดยการพ่ึงพา
ตนเอง 4,016.41 บาทต่อไร่ต่อปี ประกอบด้วยการลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 
1,759.16 บาทต่อไร่ต่อปี และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง 2,257.25 
บาทต่อไร่ต่อปี  

3. ด้านความยั่งยืนของโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนา
เป็นเกษตรกรต้นแบบและได้ขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรกรรายอ่ืนเฉลี่ย 12 ราย
ต่อต้นแบบ 1 ราย น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเกษตรกร 
ที่ได้รับการขยายผล 

4. ประเด็นที่พบ 
4.1 ตาม พ.ร.บ. โอนเงินงบประมาณจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการปรับลดงบประมาณปี 2563 ส่งผลให้
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บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ และ/หรือด าเนินการได้ไม่ครบตามเป้าหมาย เช่น การสนับสนุนปัจจัย
การผลิตในจุดเรียนรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ประสบ
ความส าเร็จ เป็นตน้ 

4.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีสัดส่วนพ้ืนที่แหล่งน้ าและพ้ืนที่ปลูกพืช
เพ่ิมจากก่อนเข้าร่วมโครงการ แต่เกษตรกรยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ าในการผลิต
ทางการเกษตร  

4.3 ความพึงพอใจต่อโครงการ ระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55  
(คะแนนเต็ม 5) โดยได้ให้เหตุผลว่าแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) และเกิดการปิดเมือง ท าให้ไม่สะดวกในการกระจายสินค้า แต่เกษตรกรสามารถ
ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหาร เข้าถึงแหล่งอาหาร และพ่ึงพาตนเองได้จากการท ากิจกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ของตนเอง จึงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  
หน่วยงานระดับพ้ืนที่ได้รวบรวมแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือเสนอของบประมาณปี 2564 ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตส าหรับจุดเรียนรู้ต่อไป 

5. ข้อเสนอแนะ  
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบาย
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ในฐานะหน่วยงานหลัก ควรด าเนินการ ดังนี้ 

5.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพ่ือพิจารณาปรับแนวทาง การด าเนินงานโครงการในปีต่อไป ให้มีความเหมาะสมและความชัดเจน
ทั้งเป้าหมายเกษตรกร กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจุดเรียนรู้ 

5.1.2 สนับสนุนงบประมาณ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับกิจกรรม
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อด าเนินการในปีต่อไป 

5.1.3 ประสานท าความตกลงกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น อ านวยความสะดวก/สนับสนุนบ่อบาดาลส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่น้อย หรือ
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการขุดสระน้ าในไร่นา 

5.2 ข้อเสนอแนะหน่วยงานปฏิบัติ 
5.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ 

กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร และจุดเรียนรู้ในพ้ืนที่ 
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5.2.2 กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุน
องค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ตรงความต้องการของเกษตรกรและจุดเรียนรู้ โดยพัฒนาสื่อ/รูปแบบ
การเรียนรู้อ่ืนทดแทนการจัดอบรม โดยใช้ผู้น าหรืออาสาสมัครเกษตรช่วยขยายผล  

5.2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
เน้นท าแผนธุรกิจ ขยายตลาดสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
มุ่งพัฒนาและยกระดับเกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ 3 ต่อไป 

5.2.4 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นาให้แก่เกษตรกรที่ในโครงการนี้เป็นล าดับแรก ๆ เพ่ือเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างหรือต้นแบบการพิจารณา รวมทั้งบูรณาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม
ควรให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมกับสภาพดินในพื้นท่ี  

2. เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน 
2.1 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั ่งยืน  
เป็นหน่วยงานหลัก วัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพ
ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่
เกษตรกร มีเป้าหมายอบรมเกษตรกร 8,132 ราย ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

 

ผลการติดตาม 
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 99 ศูนย์ (ปรับลดเป้าหมาย

จาก 102 เหลือ 70 ศูนย์) สามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 8,460 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.03 
ของเป้าหมาย 8,132 ราย 

จากการติดตามในพ้ืนที่จั งหวัดสระแก้ว  ปราจีนบุรี  กระบี่  และ
นครศรีธรรมราช โดยส ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปราชญ์
ชาวบ้าน และเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมปี 2562 สรุปได้ ดังนี้ 

1. การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร 
ร้อยละ 98.48 น าความรู้เรื่องการท าอาหารไปใช้ ร้อยละ 98.46 น าความรู้เรื่องการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ร้อยละ 98.41 น าความรู้เรื่องการออมทรัพย์ไปใช้ 
ร้อยละ 96.55 น าความรู้เรื่องการท าการเกษตรไปใช้ ร้อยละ 94.44 น าความรู้เรื่องการแยกขยะ
ไปใช้ ร้อยละ 75.76 น าความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือนไปใช้ ร้อยละ 75.00 น าความรู้เรื่องการ
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ผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก/สารควบคุมศัตรูพืชไปใช้ ร้อยละ 70.37 น าความรู้เรื่องการผลิตของใช้เอง
ไปใช้ประโยชน์ และร้อยละ 65.15 น าความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตไปใช้ 

2. ด้านรายจ่ายของเกษตรกรหลังจากน าความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 79.37 น าความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติแล้วสามารถลดรายจ่ายได้ เฉลี่ย 1,734.27 บาท
ต่อเดือน โดยลดการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี การพนัน และซื้อเครื่องดื่ม
มึนเมา เป็นต้น 

3. ด้านรายได้ของเกษตรกรหลังจากน าความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า ร้อยละ 34.38 
สามารถเพ่ิมรายได้จากการน าผลผลิตไปจ าหน่ายเฉลี่ยรายละ 591.3 บาทต่อเดือน ส าหรับเกษตรกร
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 65.62 ยังไม่สามารถเพ่ิมรายได้ เนื่องจากส่วนใหญ่น าผลผลิตที่ได้มาบริโภค
เป็นหลัก 

4. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
4.1 ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ 

เพ่ือเข้ารับการอบรม เนื่องจากโครงการก าหนดระเบียบการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
รายใหม่ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมาก่อน 
ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมจากศูนย์ปราชญ์แล้ว 

4.2 เกษตรกรที่ เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วรวมถึงเกษตรกร
ในจังหวัดนอกพื้นที่มีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมซ้ าอีกครั้ง เนื่องจากต้องการต่อยอด
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ที่ศูนย์ฯ มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมควรเปิด
โอกาสให้เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรม และเกษตรกรที่อยู่จังหวัดนอกพ้ืนที่จังหวัดสามารถเข้ารับ
การอบรมซ้ าได้เนื ่องจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแต่ละศูนย์มีองค์ความรู้ที ่แตกต่างกัน 
รวมถึงมีองค์ความรู้ใหมเ่พ่ิมขึ้นจากเดิมที่เคยจัดอบรมที่ผ่านมา 

4.3 งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน เนื่องจากได้รับ
งบประมาณจ านวนเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มมีโครงการ แต่มีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ตามสภาวะเศรษฐกิจ เช่น วัตถุดิบในการท าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมที่มีราคาเพ่ิมขึ้น
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการจัดฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ เช่น การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการฝึกอบรมการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 

2.2 โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือใช้

รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการด ารงชีพตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิม และ
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เชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิมปริมาณการด าเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ 
รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินกู้จาก
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นา จ านวน 1,500 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ 7,500 ไร่ 
ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ 78 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 44 แห่ง รวมทั้งสิ้น 122 แห่ง 
ระยะเวลาโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ด าเนินการโอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จ านวน 12.6546 ล้านบาท 
และยกเลิกการด าเนินงานทั้งโครงการ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  
3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

กรมประมง เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที ่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมสร้างความ
เข้มแข็งและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ความส าคัญในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้น าเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่ เกษตรกร
รายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ สร้างและน าความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย เกษตรกร 2,520 ราย 
ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2566 

 

ผลการติดตาม 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ าจ ืดให้แก่

เกษตรกร รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด รวม 2,520 ราย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า 7.56 ล้านตัว และติดตามการใช้ความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการถ่ายทอด 168 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี แพร่ 
สุโขทัย ก าแพงเพชร ขอนแก่น มหาสารคาม และสระบุรี และสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง 74 ราย 
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด    
มีเกษตรกรร้อยละ 90.54 ได้รับการอบรม และอีกร้อยละ 9.46 ยังไม่ได้รับการอบรม เนื่องจาก
ยังไม่ถึงช่วงอบรม โดยก่อนการอบรมเกษตรกรมีความรู้ในระดับน้อยที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 
และหลังการอบรมเกษตรกรมีความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.42  
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2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 60.81 ยังไม่ได้น า
ความรู้ไปใช้ เนื่องจากเพ่ิงอบรมเสร็จ เพ่ิงได้รับพันธุ์ปลา และมีบางส่วนยังไม่ได้รับพันธุ์ปลาจาก
โครงการ และร้อยละ 39.19 น าความรู้ไปใช้แล้ว ในเรื่องการเตรียมบ่อ และการให้อาหารปลา
ส าหรับวัยอนุบาล  

3. การเปลี่ยนแปลงจากการน าความรู้ /ปัจจัยการผลิตไปใช้
ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 100.00 เห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพ่ิงอบรมเสร็จ และเพ่ิง
ได้รับพันธุ์ปลา  

4. เกษตรกรร้อยละ 43.24 ยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เนื่องจากเพ่ิงได้รับพันธุ์ปลา และอยู่ระหว่างการอนุบาลพันธุ์ปลา และอีกร้อยละ 
56.76 ได้น าความรู ้ไปใช้แก้ไขปัญหาในเรื ่องการให้อาหารปลาวัยอนุบาล และการท า
จุลินทรีย์ใส่ในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า 

5. เกษตรกรร้อยละ 33.78 ยังไม่ได้น าความรู ้ไปถ่ายทอดต่อ 
เนื่องจากเพ่ิงอบรมเสร็จ ยังไม่มีเวลา และความรู้ยังมีไม่มากพอที่จะไปสอน และอีกร้อยละ 66.22 
น าความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง สมาชิกในครัวเรือน และอ่ืนๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์/
กลุ่มแปรรูปในหมู่บ้าน  

6. ความพึงพอใจ  
6.1 เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่เข้าไปอบรมให้แก่

เกษตรกรในระดับมากที่สุด เห็นว่า หลักสูตรที่อบรมเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ และมีความ
พึงพอใจต่องบประมาณที่ได้รับในระดับมาก เห็นว่า งบประมาณที่ใช้ในการอบรมค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอ
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพันธุ์ปลา 

6.2 เกษตรกร มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
และการแจ้งข่าวสารให้ทราบ และการจัดอบรมในระดับมากที่สุด เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หลักสูตรที่จัดอบรมตรงกับความต้องการของเกษตรกร 
สถานที่อยู่ไม่ไกลเดินทางสะดวก วิทยากรสอนเข้าใจง่าย และให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริง และมี
ความพึงพอใจต่อการได้รับปัจจัยการผลิตในระดับมากที่สุด เห็นว่าพันธุ์ปลาที่ได้รับแจกจาก
โครงการมีคุณภาพดี แข็งแรง ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการ และมีความพึงพอใจต่อการให้
ค าแนะน า ติดตาม และช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในระดับมากที่สุด เห็นว่าเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้
ค าแนะน า และช่วยเหลือตลอดช่วงอบรม 

7. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
7.1 การอนุมัติโครงการค่อนข้างล่าช้า การเตรียมการด าเนินงาน

ค่อนข้างจ ากัด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 



 
 

81 
 

ท าให้การฝึกอบรมและการติดตามประเมินผลโครงการล่าช้า หลักสูตรการอบรมบางหลักสูตร
ค่อนข้างยาก เช่น การผสมเทียมเพาะพันธุ์สัตว์น้ า การผสมฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า และ
การฉีดฮอร์โมนเพ่ือเร่งการตกไข่ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ และความช านาญ เกษตรกรจึง
ยังไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง จึงควรมีการติดตามให้ค าแนะน าหลังการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

7.2 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการด้านคุณสมบัติของเกษตรกร   
มีข้อจ ากัดต้องเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน มีกิจกรรมสนับสนุนโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่ศูนย์วิจัย
และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดรับผิดชอบตั้งอยู่ มีบ่อส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท าให้
เกษตรกรที่มีความสนใจแต่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งบา งจังหวัด
ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยท าหนังสือขอปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือให้เหมาะสม เช่น ปรับ
เป็นเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแทน  

7.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา มีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ปลา มีทั้งปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สก ปลานวลจันทร์เทศ ฯลฯ ซึ่งมี
ทั้งที่ตรงความต้องการและไม่ตรงความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความนิยมและ
ตลาดของแต่ละพ้ืนที่ 

3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือ
มุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
รายสินค้า 14 ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 40,000 ราย ยุติโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปรับลดงบประมาณคงเหลือ
ทั้งจ านวนเข้าสู่ พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563 แต่มีผลด าเนินการอบรมกลุ่มเป้าหมาย 

 

ผลการติดตาม 
ด าเนินการซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 ราย : เกษตรกร 30 ราย) 

100 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของเป้าหมาย 1,333 ราย อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ
รายสินค้า และศึกษาดูงาน 1,515 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.79 ของเป้าหมาย 40,000 ราย 

จากการติดตามในพ้ืนที่โดยใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี
สหกรณจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ครูบัญชีอาสา 6 ราย และสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง 55 ราย ในช่วง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ออกจัดเก็บข้อมูลได้เพียง 1 จังหวัด) สรุปได้ ดังนี้ 
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1. ความรู้ความเข้าใจด้านการท าบัญชีอาชีพ ครูบัญชีอาสาร้อยละ  
100.00 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกลงบันทึกบัญชี และการใช้
แอปพลิเคชันในการลงบันทึกบัญชี โดยก่อนการอบรมเคยได้รับการอบรมมาก่อนและมีความรู้ใน
ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 หลังการอบรมครูบัญชีอาสามีความรู้เพ่ิมขึ้นเป็นระดับมาก
ที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 และมีเกษตรกรร้อยละ 93.36 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ
จัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพจากครูบัญชีอาสา หลังการอบรมเกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้นเป็นระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 ทั้งนี้ เกษตรกรหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วร้อยละ 96.23 
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถลงบันทึกบัญชีของตนเองได้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.77 ไม่สามารถท า
บัญชีของตนเองได้ เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมาก ส่งผลต่อการมองเห็นและการจดบันทึก 

2. ด้านการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ ครูบัญชีอาสาทั้งหมดสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 83.33 น าไปปรับใช้ในการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิต และร้อยละ 66.67 น าไปปรับใช้ในเรื่องการวางแผน เช่น รายจ่ายด้านปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค เป็นต้น ส่งผลให้มีการออมเงินเพ่ิมข้ึน และร้อยละ 
100.00 น าความรู้ที่ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรเฉลี่ย 44 ราย โดยหลังจากการอบรมเกษตรกรร้อยละ 
84.91 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่น าความรู้ไปวางแผนลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
รองลงมาน าความรู้มาวางแผนประกอบอาชีพ และเพื่อให้ตนเองทราบรายรับและรายจ่ายในการ
ด ารงชีวิต ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.09 ยังไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากเกษตรกรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท าการเกษตร ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการลงบันทึกบัญชี 

3. ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ครูบัญชีอาสาสามารถลดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นได้เฉลี่ย 16,000 บาทต่อปี ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น และเกษตรกรสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นได้ 
เฉลี่ย 10,610 บาทต่อปี ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายทางการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
ค่าแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ครูบัญชีอาสาและเกษตรกรยังสามารถวางแผนทางการเงินได้  

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินโครงการ เจ้าหน้าที่มีความ
พึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ครูบัญชีอาสามีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.83 และเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 
เนื่องจากหลักสูตรที่ได้รับการอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการด าเนินชีวิต และเห็นว่า
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีในการช่วยส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน 
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5. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมล่าช้า และไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงจ าเป็นต้องยุติโครงการและคืนงบประมาณ รวมทั้งเกษตรกรไม่มี
แรงจูงใจและขาดความต่อเนื่องในการลงบันทึกบัญชีรายรับ-จ่าย เนื่องจากเกษตรกรบางราย
ประสบปัญหารายจ่ายมากกว่ารายได้ ส่งผลให้ไม่มีก าลังใจในการบันทึกบัญชี บางรายใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกับการประกอบอาชีพ ท าให้ไม่มีเวลาในการลงบันทึกบัญชี และเกิดความสับสนใน
การลงบันทึกรายการในแต่ละอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในวัยสูงอายุ 

ข้อเสนอแนะในระยะต่อไป หากโครงการมีการด าเนินการ 
หน่วยงานควรปรับปรุงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้เป็นรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
ในเกษตรกรรุ่นใหม่ ควรน าสื่อออนไลน์มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม เช่น การอบรมผ่าน VDO 
Conference เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่อยู่ในวัยสูงอายุ ควรจัดอบรมแบบกลุ่มย่อย เพ่ิมการติดตาม
ให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถลงบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง อีกทั้งหน่วยงานควรสร้าง
แรงจูงใจให้แก่เกษตรกรในการลงบันทึกบัญชี โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจาก
การบันทึกบัญชี และให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงินให้เกษตรกร เช่น  การออมเงิน 
การลงทุนทางการเงิน เป็นต้น รวมทั้งควรปรับปรุงสมุดบันทึกบัญชีให้มีความเข้าใจง่าย และเข้าไปให้
ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น
ในการลงบันทึกบัญชี 

3.3 กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบัน
เกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของ
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาด เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 58 แห่ง 1,200 ราย 
ใน 2 ชนิดสินค้า (ผักและผลไม)้  

 

ผลการติดตาม 
ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพ่ือ

ยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 58 แห่ง 
1,200 ราย ขณะนี้ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตผัก
และผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ที่ปรึกษาลงตรวจประเมิน
แปลงปลูกผักและผลไม้ของสมาชิกอบรมให้ความรู้และตรวจสอบแปลงของสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 1,200 ราย เรียบร้อยแล้ว  
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จากการติดตามในพ้ืนที่โดยใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด
แพร่ สุโขทัย ตราด ปราจีนบุรี และนครราชสีมา รวม 5 ราย และสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง รวม 33 ราย 
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืชตามมาตรฐาน เกษตรกรร้อยละ 
100.00 ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยก่อนการอบรมเกษตรกร
มีความรู้ในระดับน้อยที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.48 และหลังการอบรมเกษตรกรมีความรู้ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 โดยมีความรู้เพ่ิมขึ้นในเรื่องการใส่ปุ๋ยหมัก การลดใช้สารเคมี 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธี 

2. การน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ เกษตรกรร้อยละ 81.82 น าความรู้ไปใช้
แล้ว ในเรื่องการการใส่ปุ๋ยหมัก การลดใช้สารเคมี การเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 
18.18 ยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและการวางแผนการผลิต 
ซึ่งคาดว่าจะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป  

3. ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 57.58 
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง โดยปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และสารธรรมชาติแทน สามารถลดรายจ่ายลงเฉลี่ย 376.94 บาทต่อไร่ ส่วนการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาของทีมที่ปรึกษา เช่น การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินแปลง  

4. ความพึงพอใจ  
4.1 เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม

ที่ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 และในส่วนที่มีความพ่ึงพอใจระดับปานกลาง เนื่องจากเห็นว่า 
ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรแบบ GAP ยังมีไม่มาก ส่งผลให้เกษตรกรต้องน าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่าย 
ในตลาดทั่วไปที่มีทั้งพืช GAP และพืชเคมีซึ่งได้รับราคาไม่แตกต่างกัน รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ สมาชิกเกษตรกรแต่ละรายอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลกัน ท าให้งบประมาณส่วนใหญ่
ถูกใช้เป็นค่าพาหนะเดินทางเพ่ือติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานที่เข้ามาให้
ความรู้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการตรวจประเมินแปลงจ านวน 3 ครั้ง 

4.2 เกษตรกร มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการใน
ภาพรวมที่ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 และมีความพึงพอใจที่ระดับปานกลาง ในประเด็น
การด าเนินงานของที่ปรึกษา ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.39 เนื่องจากการตรวจประเมินแปลงต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน เพราะต้องท าการตรวจประเมินแปลงทั้งหมด  3 ครั้ง 
จึงจะทราบผลการตรวจประเมิน  
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5. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
5.1 ตลาดรองรับผลผลิต จากการส่งเสริมให้ท าการเกษตรแบบ 

GAP แต่ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต เกษตรกรจึงต้องจ าหน่ายผลผลิตที่ผลิตแบบ GAP ในราคาเท่ากับ
ผลผลิตที่ผลิตใช้สารเคมี ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนยังขาดแรงจูงใจและไม่ยอมรับการผลิตแบบ GAP 
ควรมกีารเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผักและผลไม้แบบ GAP หรือส่งเสริมกลุ่มที่มีศักยภาพในการท าการตลาด
เฉพาะ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรที่ผลิตผักและผลไม้แบบ GAP ขยายพื้นที่ปลูกให้เพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต 

5.2 การรับรองผลผลิตแบบ GAP ด าเนินการเพียง 1 ชนิดต่อราย 
ซึ่งสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีความเห็นว่า เมื่อต้องปรับเปลี่ยนวิถี
การผลิตเป็นแบบ GAP แล้ว ควรด าเนินการรับการรับรองผลผลิตหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน 

5.3 วิทยากรในการฝึกอบรม ใช้ภาษาทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่  
ส่งผลให้เกษตรกรบางรายไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรในการอบรมได้ครอบคลุมทั้งหมด 
ควรปรับเนื้อหาสาระและลดศัพท์เทคนิคลง โดยใช้สื่อหรือภาพประกอบที่เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่ายแทน 

3.4 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ 

วัตถุประสงค์เพ่ือสนองงานตามโครงการพระราชด าริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์
ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือประชาชน
ทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
จ านวน 1,000 ราย  

 

ผลการติดตาม 
ด าเนินการอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพ่ือผู้สนใจและเกษตรกรในเขต

ปฏิรูปที่ดินรวม 1,212 ราย จากเป้าหมาย 1,000 รายจ าแนกเป็นผู้สนใจ 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 
95.00 ของเป้าหมาย 200 ราย (ปรับลดจาก 300 ราย) และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1,022 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 127.75 ของเป้าหมาย 800 ราย  

จากการติดตามระดับพ้ืนที่ จ านวน 42 จังหวัด ใช้แบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ ร่วมกับการลงส ารวจ เจ้าหน้าที่ส านักงานปฏิรูปจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ รวม 42 ราย และ
สัมภาษณเ์กษตรกรตัวอย่าง รวม 315 ราย สรุปได้ ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจ หลังเข้าการอบรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
เกษตรกรมีความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการที่มี
ความรู้ในระดับน้อยมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.66 
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2. การน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ เกษตรกรมีระดับการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้
อยู่ที่ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 โดยเกษตรกรที่น าความรู้ไปปฏิบัติใช้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
99.61  น าความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ซึ่งการน าไป
ประกอบเป็นอาชีพหลักยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงเริ่มท า ความช านาญยังมีไม่มาก 
ขาดอุปกรณ์ และมีอาชีพหลักอยู่แล้ว เช่น ท าสวน ท านา ท าไร่ เป็นต้น 

3. การขยายผลความรู้ เกษตรกรร้อยละ 63.17 มีการขยายผลความรู้
ไปยังบุคคลต่าง ๆ แล้ว จ านวน 692 ราย หรือเฉลี่ย 1 ต่อ 3 ราย จ าแนกเป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 
63.06 ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 25.69 และเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 11.24 ส่วนอีกร้อยละ 36.83 ยังไม่ได้
ขยายผล เนื่องจากคิดว่ายังไม่มีความช านาญพอ ไม่รู้จะไปสอนใคร และไม่มีเวลา 

4. ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ผลจากการน าความรู้จากการอบรม
ไปประกอบอาชีพของเกษตรกร พบว่า สามารถสร้างรายได้ทั้งจากการท าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
อาทิ การท ากระเป๋าผ้า กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ ไม้กวาด ลูกประคบ รวมเฉลี่ย 5,513 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี  

5. ความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ความพึงพอใจต่องบประมาณ
ที่ได้รับการจัดอบรม และการด าเนินงานโครงการ) และด้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ความพึงพอใจ
ทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ การจัดอบรม การให้ค าแนะน า 
ติดตามและให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่) ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด 

6. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
6.1 ด้านการจัดอบรม  

6.1.1 การจัดซื้อวัสดุมีความยุ่งยาก บางอย่างไม่มีจ าหน่าย
ในท้องถิ่น ต้องให้วิทยากรเป็นผู้จัดหามาฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมก็จะน ากลับ เกษตรกร
ไม่สามารถใช้ฝึกท าอย่างต่อเนื่องได้  

6.1.2 เจ้าหน้าที่ มีความเห็นว่า การก าหนดหลักสูตรควร
เกิดจากความต้องการของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ร่วมกันจัดท า เพ่ือให้สอดคล้องตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกรผู้เข้าอบรม และต้องการการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึกอบรมให้มากขึ้นในปีต่อไป นอกจากนี้ ยังข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเวลาที่จ ากัด ขณะที่
เกษตรกรในพ้ืนที่มีความต้องการเข้าฝึกอบรมพัฒนาอาชีพจ านวนมากกว่าที่เป้าหมายก าหนด  
ต้องการให้ขยายระยะเวลาการอบรมให้มากกว่า 2 วัน  ส่วนเกษตรกรในรายที่ได้รับการอบรมมี
ความสนใจดี แต่ติดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ไม่สามารถรวมกลุ่มกันฝึกได้  
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6.2 ด้านเกษตรกร  
6.2.1 การรวมกลุ่มท าได้ไม่ต่อเนื่อง ยังขาดความช านาญ 

ทั้งท่ีมีตลาดรองรับ ท าให้ขาดรายได้ในส่วนนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถจดจ าเนื้อหา
ที่จัดอบรมได้ทั้งหมด 

6.2.2 ต้องการอบรมความรู้หลายหลักสูตร ศึกษาดูงานใน
อาชีพที่สนใจ แต่มีข้อจ ากัดของหน่วยงานด้านงบประมาณและเวลาที่จ ากัด และเสนอให้เพ่ิม
ระยะเวลาการฝึกอบรม เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

4. โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดินเป็น  หน่วยงานด าเนินการ 

วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่ปุ๋ยมาจ าหน่ายและบริการผสมปุ๋ย
ให้สมาชิก เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน
และใช้ปุ๋ยที่ตรงความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม เป้าหมาย สนับสนุนเงินอุดหนุน
ให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย 16 สหกรณ์ และวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง 
15,000 ราย ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
จากกการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา สรุปได้ดังนี้ 
สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย 16 สหกรณ์ และ

วิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเองแก่เกษตรกร 15,000 ราย ครบตามเป้าหมาย   
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ยก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า

วันละ 3 ตัน แห่งละ 1 เครื่อง ให้กับสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 16 สหกรณ์ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน หนองคาย เลย พังงา นครศรีธรรมราช และสงขลา ทั้งนี้ 
สหกรณ์ฯ 14 แห่ง ผลิตปุ๋ยผสมจ าหน่ายแล้ว มีสหกรณ์ฯ 2 แห่ง ที่อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้ง
ระบบไฟ และปรับปรุงสถานที่ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนวังปราง จ ากัด จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสหกรณ์การเกษตรเทพา จ ากัด จังหวัดสงขลา 

2. กรมพัฒนาที่ดิน ได้ส่งมอบชุดตรวจสอบดินภาคสนาม จ านวน 287 กระเป๋า 
228 สหกรณ์ 55 จังหวัด ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติมให้กับสหกรณ์การเกษตร
ที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมพร้อมทั้งจัดอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรผ่าน
โปรแกรม Zoom Conference เพ่ือท าการวิเคราะห์ค่าดิน และให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกได้ 

 
 



 
 

88 
 

3. ด้านสถาบันเกษตรกร 
3.1 สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 81.25 มีความพร้อม

ในเรื่องสถานที่มีความเหมาะสมในระดับมาก (คะแนน 4.11) ร้อยละ 18.75 ยังไม่มีความพร้อม
เนื่องจากบางสหกรณ์มีสถานที่คับแคบ และบางแห่งเช่าพ้ืนที่ โดยสหกรณ์ฯ ได้จัดท าข้อมูล
พื้นฐานของสมาชิก ได้แก่ ข้อมูลการผลิต ชนิดปุ๋ย ปริมาณการใช้ และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการผลิต และให้บริการจ าหน่ายแม่ปุ๋ยหรือให้บริการผสมปุ๋ยแก่
สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

3.2 การให้บริการเกี่ยวกับโครงการสหกรณ์ฯ ร้อยละ 25.00 ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในสัดส่วนเท่ากัน และร้อยละ 75.00 ผสมปุ๋ย
ตามความต้องการของเกษตรกร 

3.3 เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ฯ ร้อยละ 75.00 ต้องการให้
เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต รองลงมาร้อยละ 43.75 เห็นว่าเป็นธุรกิจชนิดหนึ่ง ร้อยละ 31.25 
เห็นว่ารัฐให้การส่งเสริม ส่วนที่เหลือต้องการให้เกษตรกรได้ใช้แม่ปุ๋ยแท้ มีคุณภาพดี และราคาถูก 
ราคาจ าหน่ายปุ๋ยที่ใช้กับพืชไร่ ข้าว จะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดกระสอบละ 64 บาท ส าหรับปุ๋ย
ที่ใช้กับไม้ผล/ไม้ยืนต้น จะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดกระสอบละ 186 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ร้อยละ 
54.55 มีการคืนเงินปันผลให้กับสมาชิกเฉลี่ยร้อยละ 1.50 ของก าไรสุทธิ ร้อยละ 45.45 ไม่ได้
คืนเงินปันผลให้กับสมาชิก 

3.4 ชุดตรวจสอบดินภาคสนามที่ได้รับในปี 2563 ส่วนใหญ่ยังไม่เริ่ม
ให้บริการ คาดว่าภายหลังการประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2564 จะเปิดบริการ และให้สมาชิก
เก็บตัวอย่างดินส่งตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด เป็นผู้ให้ค าแนะน า
วิธีการที่ถูกต้อง  

3.5 ชนิดปุ๋ยที่ผลิต สหกรณ์ฯ ร้อยละ 75.00 ผสมปุ๋ยใช้เองโดยใช้ข้อมูล
ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน และตามค าสั่งซื้อของเกษตรกร สหกรณ์ฯ ร้อยละ 25.00 ผสมปุ๋ยใช้เอง 
โดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินของสมาชิกแต่ละราย ส าหรับการจ าหน่ายปุ๋ยในปี 2563 มีมูลค่าเฉลี่ย 
2,666,277 บาท ลดลงร้อยละ 53.50 เมื่อเทียบกับปี 2562 เฉลี่ย 5,733,424 บาท เนื่องจาก
ประสบปัญหาน้ าท่วมและฝนแล้งในหลายพ้ืนที่ ท าให้ปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลง  

3.6 แนวโน้มการผลิตปุ๋ยผสมในปีต่อไป พบว่า ปี 2564 มีเป้าหมาย
การผลิตปุ๋ยผสมเฉลี่ยแห่งละ 284 ตัน ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์การเพาะปลูกพืช 

3.7 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ (คะแนนเต็ม 5) ภาพรวม
อยู่ในระดับด ีโดยสามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์คะแนนเฉลี่ย 3.77 ลดต้นทุนการผลิตคะแนน
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เฉลี่ย 4.23 การผลิตปุ๋ยตรงต่อความต้องการคะแนนเฉลี่ย 4.15 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจคะแนนเฉลี่ย 
4.31 และปริมาณการผลิตเพียงพอคะแนนเฉลี่ย 3.8  

4. ด้านเกษตรกร 
4.1 เหตุผลในการใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง ร้อยละ 23.76 เห็นว่าคุณภาพดี 

ร้อยละ 31.19 ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 11.88 เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 5.94 ทดลองใช้ดู เนื่องจาก
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 เกษตรกรร้อยละ 57.30 ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์จากการผสมปุ๋ยใช้เอง ท าให้เกษตรกรร้อยละ 69.66 ใช้ปุ๋ยผสมมาก่อนแล้ว เฉลี่ย 5 ครั้ง 

4.2 เกษตรกรร้อยละ 44.94 เก็บตัวอย่างดินส่งตรวจวิเคราะห์ ร้อยละ 
62.50 ได้รับผลตรวจวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 65.71 น าผลตรวจวิเคราะห์ดินไปใช้ในการผสมปุ๋ย 
โดยร้อยละ 45.83 ผสมปุ๋ยใช้เอง ร้อยละ 50.00 ให้สหกรณ์ผสมปุ๋ยให้ โดยมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 
28.71 ที่ใช้ปุ๋ยผสมตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) และร้อยละ 71.29 ใช้ปุ๋ยผสมสูตรท้องตลาด 
โดยเกษตรกรทุกรายสนใจสั่งซื้อปุ๋ยผสมจากสหกรณ์ เนื่องจากมีราคาถูก อย่างไรก็ตามเกษตรกร
ยังขาดความรู้ในเรื่องการเก็บตัวอย่างดิน   

4.3 การลดต้นทุนค่าปุ๋ย ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยได้ มีค่าใช้จ่าย
ด้านการใช้ปุ๋ยเพ่ิมขึ้นไร่ละ 128.30 บาท เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติในช่วงต้นฤดูกาล ท าให้เกษตรกร
เพ่ิมการใช้ปุ๋ย เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พืชที่ค่าใช้จ่ายปุ๋ยลดลง ได้แก่ ข้าวนาปีไร่ละ 27.48 บาท 
อ้อยไร่ละ 40.65 บาท ยางพาราไร่ละ 238.06 บาท ปาล์มน้ ามันไร่ละ 29.33 บาท ทุเรียนไร่ละ 381.15 บาท 
ส าหรับพืชที่มีค่าใช้จ่ายปุ๋ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ เผือกไร่ละ 472.73 บาท ผักไร่ละ 785.14 บาท 
และมะพร้าวไร่ละ 485.24 บาท  

4.4 รายได้ครัวเรือนเกษตรกร ปี 2563 เกษตรกรมีรายได้สุทธิครัวเรือน
ของแต่ละชนิดพืช ดังนี้ ข้าวนาปี 2,726 บาทต่อไร่ อ้อย 1,320 บาทต่อไร่ เผือก 86,024 บาทต่อไร่ 
ยางพารา 3,094 บาทต่อไร่ ปาล์มน้ ามัน 5,974 บาทต่อไร่ ทุเรียน 1,422 บาทต่อไร่ ผัก 13,261 บาท
ต่อไร่ และมะพร้าว 1,459 บาทต่อไร่ 

4.5 ความพึงพอใจของเกษตรกร (คะแนนเต็ม 5) ปุ๋ยที่ได้ตรงกับความ
ต้องการ  มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.54) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ย พึงพอใจ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.25) ด้านการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ พึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.32) 
ความทันเวลา พึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.52) ด้านคุณภาพปุ๋ย พึงพอใจมากที่สุด (เฉลี่ย 
4.54 คะแนน) ด้านราคาปุ๋ย พึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.26) 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 เกษตรกรยังไม่มั่นใจคุณภาพของปุ๋ยผสม เนื่องจากเพ่ิงรู้จัก ไม่มี

ความรู้ และไม่เคยใช้มาก่อน อีกทั้งยังคงติดยี่ห้อปุ๋ยในตลาด หน่วยงานควรจัดอบรมความรู้ให้แก่
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เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์การลดต้นทุน จัดท าแปลงสาธิตเพ่ือเป็นแปลงต้นแบบหรือแจกปุ๋ย
ให้กับเกษตรกรน าไปทดลองใช้ก่อน 

5.2 การท าการตลาดปุ๋ย หน่วยงานควรร่วมมือกับสหกรณ์ฯ สร้างการ
รับรู้ของเกษตรกรด้วยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้เกษตรกรเห็นความจ าเป็นในการเพ่ิมธาตุ
อาหารให้กับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยเรื่องการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต และการเจริญเติบโต
ของพืชได ้

5.3 ความพร้อมของสถานที่และแม่ปุ๋ย ช่วงเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก 
สหกรณ์ฯ ควรวางแผนการจัดซื้อและการผลิตให้เหมาะสม รวมทั้งประสานเกษตรกรในการ
เดินทางมารับปุ๋ย เนื่องจากบางสหกรณ์มีพ้ืนที่คับแคบ  

5.4 การเก็บตัวอย่างดิน เกษตรกรสนใจการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือ
วิเคราะห์ธาตุอาหาร แต่ยังขาดความรู้ในการเก็บ สถานีพัฒนาที่ดินในภูมิภาค ควรพิจารณา
จัดอบรมเกษตรกรให้เห็นความส าคัญ นอกจากท าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว 
ยังเป็นการเพ่ิมยอดขายให้กับสหกรณ์อีกด้วย  

5.5 การสนับสนุนชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ควรจัดสรรให้กับ
สหกรณ์ฯ ที่มีเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถท าการวิเคราะห์ดิน
และน าผลไปผลิตปุ๋ยได้ตรงกับสภาพของดิน และแนะน าเกษตรกรใช้ปุ๋ยได้เหมาะสมทั้งชนิดและ
ปริมาณ เพื่อเพ่ิมผลตอบแทนจากการผลิต 

5.6 ควรมีมาตรการควบคุมราคาแม่ปุ๋ยไม่ให้ราคาสูง หรือสนับสนุน
แม่ปุ๋ยให้กับสถาบันเกษตรกร ระยะเริ่มแรกเป็นการท าการตลาดอาจเกิดการขาดทุน ระยะต่อไป
ควรสนับสนุนเรื่องสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตราดอกเบี้ยต่ า
ให้กับสหกรณ์ฯ ในการด าเนินธุรกิจ 

 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ  
ในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับ
เกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบ ารุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้ค าแนะน าการผลิตพืชในพ้ืนที่ที่เหมาะสม สนับสนุน
การใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
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รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เป้าหมายส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่
เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ 165 พ้ืนที่ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบ
แปลงรวม 35 พ้ืนที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
การผลิตพืช การปรับปรุงบ ารุงดินให้แก่เกษตรกร จ านวน 11,995 ราย ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการติดตาม 
ด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มในพ้ืนที่เป้าหมาย คทช. ในรูปแบบ

สหกรณ์แล้ว 166 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 100.61 ของเป้าหมาย 165 พ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวมด าเนินการได้ 
35 พ้ืนที่ ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่
แก่เกษตรกร ด าเนินการได้ 11,441 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.06 ของเป้าหมาย 11,910 ราย 

จากการติดตามสถานการณ์ใระดับพื้นที่  5 พื้นที่ 5 จังหวัด คือ  
1) สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินต าบลสิงห์ จ ากัด ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 2) ชุมชนป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ าร้อน และป่าหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยขมิ้น 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 3) สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า จ ากัด ป่าห้วยระบ า ต าบลระบ า 
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 4) สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด  ต าบลนาจ าปา อ าเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 5) สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จ ากัด 
ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตามกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 6 ด้าน ภายใต้โครงการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บนพ้ืนฐานข้อมูล Zoning 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 3) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ 4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
และ 6) ด้านการส่งเสริมและการจัดท าบัญชีครัวเรือน ผลจากการติดตาม ในปี 2563 ในภาพรวม 
พบว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานจะเน้นด าเนินงานในด้านที่ 3 คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เป็นหลัก พบว่า 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกร แต่ละพ้ืนที่มีการด าเนินการจัดอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน พบว่า  
มีหน่วยงานร่วมด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 
จ านวน 6 หน่วยงาน มีเกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว ร้อยละ 74.49 ที่เหลือร้อยละ 
25.51 ไม่ได้เข้าร่วมรับการอบรม เนื่องจากติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมรับการอบรมจาก
โครงการได้ และเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ร้อยละ 81.82 ได้แก่ พันธุ์พืช 
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น้ าหมักชีวภาพ และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น ที่เหลือร้อยละ 18.18 ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่ไข่และไก่เนื้อ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อปัจจัยการผลิต 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากโครงการ มีส าหนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมเป็นหน่วยงานด าเนินการ มีพ้ืนที่ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทัยธานี อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
ทั้ง 2 พ้ืนที ่

3. การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปปรับใช้ 
พบว่า เกษตรกรน าความรู้ที่และปัจจัยการผลิตจากโครงการไปปรับใช้แล้ว ร้อยละ 53.10 และ 57.37 
ตามล าดับ ที่เหลือยังไม่ได้น าปรับใช้  

4. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
4.1 ด้านสภาพพ้ืนที่ในการด าเนินการ จากการลงพื้นที่เพื่อติตตาม

การด าเนินงานใน 5 พ้ืนที่ พบว่า มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง คือ ชุมชนป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ าร้อน 
และป่าหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่
ที่เกษตรกรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้มีการด าเนินการขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่ อีก 4 แห่ง 
เป็นพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (พื้นที่ ส.ป.ก.) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ยึดคืนมาจากเอกชน 
ซึ่งบางพื้นที่สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช แต่บางพื้นที่สภาพดินเป็นดินภูเขาที่ไม่มี
ความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช เช่น สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินต าบลสิงห์ จ ากัด  
ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยทั้ง 2 พ้ืนที่ ยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ระบบน้ าอุปโภค บริโภค และระบบน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรต้องท าการเกษตร
โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก นอกจากนี้ ถนนและทางล าเลียงยังเป็นดินลูกรังที่ใช้ในการสัญจร
เข้าออกจากพ้ืนที่ เมื่อฝนตกลงมามีน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรเข้าออกจากพ้ืนที่ล าบาก ในการ
ด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรเพ่ือเข้าไปใช้ประโยชน์นั้น ควรมีการด าเนินการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น (ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภคและการเกษตร และทางล าเลียง) เพ่ือที่
หลังจากท่ีจัดเกษตรกรลงในพื้นที่แล้ว เกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

4.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
4.2.1 หน่วยงานในพื้นท่ีมีการบูรณาการร่วมกันในการเข้ามาร่วม

ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์อบรมเกษตรกรเรื่องการรวมกลุ่ม
เพ่ือการเลี้ยงแพะเนื้อ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรในการอบรมถ่ายทอดความรู้  

4.2.2 บางกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ไม่ได้เกิดจากความ
ต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ ส่งผลท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดการมีส่วนร่วม 
และขาดความสนใจจากเกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น การส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อในพ้ืนที่จังหวัด
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กาญจนบุรี มีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยที่มีความพร้อมในการเลี้ยงแพะเนื้อ เนื่องจากต้องกู้ยืมเงิน
จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในการน ามาซื้อพันธุ์แพะและเกษตรกรไม่ต้องการเป็นหนี้ 
หน่วยงานในพ้ืนที่ควรร่วมกับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือให้
เกิดการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย 
 

 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
กรมการข้าว เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชากร โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าว
อย่างเป็นระบบทั้งการผลิตข้าวเปลือก การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด พร้อมทั้ง
ส่งเสริม และสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
ให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
มั่นคง เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับ
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า อย่างเป็นระบบ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

 

ผลการติดตาม 
ด้านบริหารจัดการโครงการ โดยการจ้างเจ้าหน้าที ่ช่วยปฏิบัติงาน

โครงการในส่วนกลาง จ านวน 5 ราย ซึ่งด าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย การติดตามแนะน าส่วนกลาง/
ภูมิภาค จ านวน 5 กลุ่ม ด าเนินการได้ร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย ส าหรับกิจกรรมการส่งเสริม
การท าระบบ ICS การผลิตและจ าหน่ายข้าว Q การท าระบบ GMP การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากข้าวให้เป็นสินค้า การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร 
การจัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพความเข็มแข็งกลุ่ม และการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงานยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

จากการติดตามสถานการณ์พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จาก
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็น OTOP โดยการจ าหน่ายข้าวปลอดสารพิษที่สามารถขายได้
ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปกิโลกรัมละ 3 - 5 บาท และยังมีรายได้จากการรับจ้างท างาน  
ในโรงสีหรือกลุ่มที่ผลิตข้าวจ าหน่ายซึ่งเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอีกทางหนึ่งด้วย 
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กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 
กรมประมง เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ ่มความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่ง ให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง และสร้างจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้ าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนประมง 144 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ชายฝั่งทะเล และชาวประมงพ้ืนบ้าน
สามารถจับสัตว์น้ าได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.00 ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
การด าเนินงานในปี 2563 ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งส ารวจความต้องการภายใน
ชุมชน จ านวน 1 ครั้ง ตามเป้าหมาย หลังจากนั้นคณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น     
จะจัดท าแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้คณะท างานส่วนกลาง 
คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับอ าเภอ 
(Operation Team : OT) โดยคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – 
Ordinator : FC) เป็นผู้พิจารณา และอนุมัติโครงการ โดยด าเนินการได้ 22 จังหวัด 144 ชุมชน 
ครบตามเป้าหมาย ส่วนการติดตามประเมินผล ด าเนินงานได้ 11 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเป้าหมาย 22 จังหวัด 

จากการติดตามสถานการณ์พบว่า กลุ่มเกษตรกร/ชุมชนประมง ที่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากทางโครงการน าเงินมาซื้ออุปกรณ์การจับสัตว์น้ า เช่น อวน บ้านปลา ซึ่งท าให้
เกษตรกรสามารถน าไปใช้และจับสัตว์น้ าได้มากขึ้น และสมาชิกยังสามารถซื้ออวนไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ในราคา 120 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาด และจากการท าประมงแบบเลี้ยง
ในกระชังก็เปลี่ยนมาเลี้ยงแบบโรงเรือน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่ม เพราะสมาชิกกลุ่ม
ต้องมาร่วมกันท ากิจกรรมภายในกลุ่ม 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดโอกาส

ช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สร้างศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรรายใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างรายได้ความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการผลิตและสร้างสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยที่หน่วยงานมีการปรับ
งบประมาณและเป้าหมายเกษตรกรลง เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานเป็นเป้าหมายเกษตรกร 
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5 จังหวัด 5 กลุ่ม โดยด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ก าแพงเพชร เลย ศรีสะเกษ และอุทัยธานี 
ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
การด าเนินงานในปี 2563 มีเป้าหมายการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการ

รวมกลุ่มการผลิต ด าเนินการได้ 5 กลุ่ม และสินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนา ด าเนินการได้  
5 สินค้า/ชนิด ครบตามเป้าหมาย 

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดศรีษะเกษ สรุปได้ ดังนี้ 
1. ปัจจัยการผลิตที่ทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุนให้

เกษตรกร ได้แก่ อุปกรณ์ส าหรับท าสีย้อมผ้าไหม ประกอบกับการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การย้อมผ้าไหม หรือท าลวดลายผ้าไหม ให้เป็นอัตลักษณ์พ้ืนเมืองของกลุ่มและของจังหวัด ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถน าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ท าเกิดลายผ้าไหมลายใหม่ ๆ เช่น ลายกระรอกขาว 
ลายนกยูง การท าสีมัดย้อมให้มีลวดลายที่ทอแล้วเกิดลวดลายงดงาม แปลกตา  

2 ผลจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือผลิตสินค้าของกลุ่มและจ าหน่าย
โดยที่สมาชิกของกลุ่มมีประสบการณ์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมเฉลี่ยมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่จ าหน่ายมีหลายชนิด ได้แก่ ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ซึ่งขายในราคาเฉลี่ยเมตรละ 
500 - 1,500 บาท โดยราคาที่จ าหน่ายจะขึ้นอยู่กับลวดลาย และความกว้างของหน้าผ้า การจ าหน่าย
สินค้าของกลุ่มจะจ าหน่าย ณ ที่ท าการของกลุ่มและน าไปจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการท าการเกษตร เฉลี่ยรายละ 30,000 - 50,000 
บาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีรายได้จากเงินปันผลของกลุ่มอีกด้วย 

3. ประเด็นที่พบ 
3.1 สถานที่ตั้งของกลุ่มในปัจจุบันมีความคับแคบ จุดส าหรับเป็นที่ศึกษา

ดูงานในแต่ละจุดกระจายกันอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ที่มาศึกษาดูงาน ซึ่งต้องเดินดูจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง  

3.2 กี่กระตุกในการทอผ้าไม่เพียงพอ บางครั้งมียอดสั่งซื้อเข้ามาจ านวน
มาก ท าให้ผลิตไม่ทันกับความต้องการ  

3.3 เส้นไหมผลิตไม่ทัน เพราะการผลิตเส้นไหมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 
เนื่องจากการเลี้ยงไหม เพ่ือผลิตเส้นไหมจะต้องมีเวลาในการดูแลค่อนข้างมาก และสามารถเลี้ยง
ได้ในปริมาณที่ไม่มากนัก ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถผลิตเส้นไหมได้อย่างสม่ าเสมอ อาจส่งผลต่อ
ผลผลิตที่ต้องเร่งท าให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มาสั่งไว้ 
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กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการ กลุ่ม
อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการด าเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพ่ือความมั่นคง
ด้านอาหารในระดับชุมชน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ ด าเนินการพัฒนากลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ รวมถึง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่  และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 
และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
จ านวน 385 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 453 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 892 กลุ่ม 
รวมเกษตรกร จ านวน 27,605 ราย ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2565 
 

ผลการติดตาม 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความ

เข้มแข็ง ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group จ านวน 5,775 ราย และในระยะที่ 2 
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
จ านวน 3,850 ราย ทั้ง 2 ระยะ ส่วนการจัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การบริหารจัดการ
กองทุนในงานสถาบันเกษตรกร จ านวน 2,100 เล่ม ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย เช่นกัน 

2. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่  
2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จัดกระบวนการ

เรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดท าแผนการพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด าเนินการได้ จ านวน 1,522 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของเป้าหมาย 
1,540 ราย และระยะที่ 2 พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน ด าเนินการได้ จ านวน 1,540 ราย ครบตามเป้าหมาย  

2.2 เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ 
โดยระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่ จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group 
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ด าเนินการได้ จ านวน 2,926 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของเป้าหมาย 2,930 ราย และระยะท่ี 2 
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group จ านวน 2,930 ราย ครบตามเป้าหมาย  

2.3 พัฒนาบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น าระดับจังหวัด ด าเนินการได้ 1,540 ราย ครบตามเป้าหมาย  

3. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ด าเนินการ     
2 ด้าน ได้แก่  

3.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสู่ Smart Group ด าเนินการได้ จ านวน 13,204 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.80 ของเป้าหมาย 13,230 ราย และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่
ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด จ านวน 3,716 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.52 ของเป้าหมาย 3,850 
ราย   

3.2 เตรียมความพร้อมผู้น าเยาวชนไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือ
กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ด าเนินการได้ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของเป้าหมาย  

4. กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ด าเนินการ
ส่งเสริม 2 ด้าน ได้แก่  

4.1 ส่งเสริมเคหะกิจเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
และชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 สร้างการรับรู้วิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดท า
แผนสร้างความม่ันคงด้านอาหาร จ านวน 2,310 ราย และระยะที่ 2 พัฒนาทักษะ ด้านการเกษตร 
และเคหะกิจเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จ านวน 2,310 ราย 
ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายทั้ง 2 ระยะ 

4.2 ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพ่ิมขีดความสามารถ
ของหมู่บ้าน จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ ได้แก่ จัดท าแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ
ในชุมชน จ านวน 180 ราย และพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน 
จ านวน 180 ราย ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย  

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร สรุปได้ ดังนี้ 

1. การด าเนินการของกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือ

แปรรูปสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตร โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร

ของสมาชิกภายในกลุ่ม  เช่น กล้วยเคลือบช็อคโกแลต วาฟเฟิลกล้วยน้ าผึ้ง กล้วยอบ และผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากสับปะรด เช่น ชีสเชคไส้สับปะรด สับปะรดกวน และท๊อฟฟ่ีผลไม้รสต่าง ๆ เป็นต้น 

สมาชิกในกลุ่มจะหมุนเวียนกันมาช่วยกันผลิตสินค้าของกลุ่ม โดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าแรงงาน/
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เงินปันผล ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้  สินค้าที่กลุ่มผลิตจะมีพ่อค้าแม่ค้า มาสั่งผลิต

สินค้าไว้ และสมาชิกจะท าการรวบรวมเพ่ือจ าหน่ายให้ตามค าสั่งซื้อ 

2. ประโยชน์ที่กลุ่มได้รับ จากการด าเนินงานโครงการ ท าให้เกิดการสร้าง

เครือข่ายของสมาชิก โดยกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยน หรือจัดหาวัตถุดิบส าหรับน ามาผลิตสินค้าของ

กลุ่มได้จากเครือข่ายอ่ืน ส่งผลให้กลุ่มมีสินค้าจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีค าสั่งซื้อจากพ่อค้าแม่ค้า  

หรือการออกบูธจ าหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ ท าให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอ 

3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม หน่วยงานเข้าไปส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ รวมทั้งมีการจัดท าแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล และ
แผนพัฒนาการผลิตกลุ่ม ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าวจะท าให้สมาชิกสามารถวางแผนการผลิต/วางแผน  
การประกอบอาชีพ ได้เห็นถึงปัญหาข้อผิดพลาด และวิธีการหรือแนวทางแก้ไข โดยการน าความรู้
ที่ได้รับการอบรมมาประยุกต์ใช้ และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ  

4. ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่ขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 
เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ท าให้นอกฤดูกาลผลผลิตที่น ามาผลิตสินค้า
มีน้อย ต้องหาซื้อนอกพ้ืนที่และซ้ือในราคาที่แพงขึ้น ท าให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามไปด้วย 

5. ข้อเสนอแนะ ควรมีงบประมาณมาสนับสนุนเพ่ือต่อยอดให้กับกลุ่ม 
เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริมเพียงแค่การอบรมให้ความรู้ หากมีงบประมาณสนับสนุนกลุ่มในการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแจกปัจจัย หรือสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการช่วยให้
กลุ่มสามารถต่อยอดและพัฒนากลุ่มต่อไปได ้

กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ 
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร

มีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสาธิต การพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บ ารุงดิน
ให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ส .ป.ก. และ   
มีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ
ส.ป.ก. เป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี 
ระยอง สระแก้ว กาฬสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน จ านวนเกษตรกร 1,080 ราย 
ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลการติดตาม 
ด าเนินการพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่

ให้กับเกษตรกร 1,259 ราย คิดเป็นร้อยละ 116.57 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกษตรกร 1,080 ราย 
จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เกษตรกรได้รับแจก

ปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานร่วมบูรณาการ เช่น พันธุ์ปลาจากกรมประมง พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองจาก
กรมปศุสัตว์ โดยเกษตรกรสามารถน ามาต่อยอดโดยการเลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร และจ าหน่ายเป็น
รายได้เสริม ส่วนพ้ืนที่ท าการเกษตร มีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับจาก
กรมพัฒนาที่ดิน แต่เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเริ่มท าการเพาะปลูก ยังไม่เห็นผล แต่การน าปุ๋ยอินทรีย์
ไปใช้ในแปลงเกษตรส่วนหนึ่งจะสามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยได้ และส่วนหนึ่งยังมีรายได้จากการ
จ าหน่ายปลาและไก่ ที่น ามาเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่
ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิต
ตลอดห่วงโซ่ เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 10 จังหวัด 
10 กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกรจ านวน 550 ราย ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร 531 คิดเป็นร้อยละ 96.55 ของ

เป้าหมาย 550 ราย จัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 10 กลุ่มต่อ
สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย เกษตรกรจ านวน 267 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.09 ของเป้าหมาย 275 ราย 
และหลักสูตรการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 10 กลุ่มต่อสหกรณ ์
ครบตามเป้าหมาย และเกษตรกร จ านวน 264 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของเป้าหมาย 275 ราย 

จากติดตามในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ ดังนี้ 
1. เกษตรกร/สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการน าไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถ

น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาอาชีพ และต่อยอดพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม เช่น การเปลี่ยนจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสหกรณ์ 
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2. ประเด็นที่พบ 
2.1 การให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม ด้านการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ของ

สมาชิกยังไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร ซึ่งควรมีการพัฒนาให้ต่อเนื่อง 
2.2 คณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม/สหกรณ์ ยังไม่มีความเสียสละ

เพ่ือกลุ่มเท่าที่ควร 
  

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและ   
                     ผลิตภัณฑ์ OTOP 
  

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจ
ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย (วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง) 
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 770 ราย 
(77 แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี 2562 - 2565 

 

ผลการติดตาม 
1. กิจกรรมการสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนจัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด รวม 111 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.08 ของเป้าหมาย 154 ครั้ง 
ส่วนการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายจัดประชุม 76 จังหวัด 
จังหวัดละ 2 ครั้ง รวม 154 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 125 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 81.17 ของเป้าหมาย  

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
2.1 ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยการ

ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ด าเนินการแล้ว 
17,640 ราย ครบตามเป้าหมาย  

2.2 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) 77 จังหวัด ครบตาม
เป้าหมาย 
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3. การส่งเสริมการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ด าเนินการได้ 743 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.49 ของเป้าหมาย 770 ราย  

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา 
ชัยนาท อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 สรุปได้ ดังนี้ 

1. การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ผลการ
ประเมินฯ พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 82.66 ได้แก่ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าพื้นเมือง ข้าว กะปิ น้ าปลา หัตถกรรม ผักปลอดสารพิษ และปุ๋ยสั่งตัด 
เป็นต้น และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 81.67 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว กล้วย หน่อไม้ เป็นต้น 

2. การส่งเสริมการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร จากการ
ด าเนินกิจกรรม พบว่า  

2.1 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้/ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนทุกแห่ง
น าความรู้ไปใช้แล้ว   

2.2 วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 81.67 มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว กล้วย หน่อไม้ ถั่วลิสง ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 
และสมุนไพร เป็นต้น    

3. ความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่างบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร มีความเหมาะสมในระดับ “น้อย” ที่ค่าคะแนน 2.56 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้
เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวนน้อย ได้แก่ การจัดประชุมชี้แจง การจัดท าแผน และ
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และในส่วนของการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตไม่ครอบคลุมวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่ม และมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการในภาพรวมระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนน 3.89 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00) 

4. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรภายใต้โครงการฯ กิจกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชนไม่ครอบคลุมวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่ม ควรเพิ่มงบประมาณในแต่ละ
กิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในกิจกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่ม และการประเมินวิสาหกิจชุมชน 
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 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง น านวัตกรรมและเทคโนโลยีไป
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จ านวน 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ จ านวน 30 แห่ง 
30 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป 10 แห่ง พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนิน
ธุรกิจ 30 แห่ง) ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ผลการติดตาม 
1. กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้างนวัตกรรมการผลิต

การแปรรูป การเก็บรักษา เพ่ือมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา 
สินค้าเกษตร และลดการสูญเสีย ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่
ปรึกษาโครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และด าเนินการประเมินศักยภาพ
และความพร้อมของสหกรณ์แล้ว 30 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ที่ปรึกษาส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา 
(Inception Report) ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงาน แผนงานขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
(งวดที่ 1) เรียบร้อยแล้ว ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ จัดประชุม และจัดท าผลการด าเนินงาน ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดท าแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์และแนวทางการพัฒนาของสหกรณ์แต่ละแห่งให้คณะกรรมการตรวจ
รับงานรับทราบ 

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการ 
ด้านความปลอดภัยตามระบบ GMP ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นที่ปรึกษาโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และวิเคราะห์ ประเมินโครงสร้าง 
ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ จ านวน 10 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ที่ปรึกษาวิเคราะห์และ
ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูปศักยภาพ และ
ความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งวดที่ 1) เรียบร้อยแล้ว ส่วนกิจกรรมการจัดการ
อบรมการตรวจประเมินความพร้อมก่อนขอรับรอง GMP (Pre-Audit) และตรวจประเมินเพื่อ
ขอรับการรับรองระบบ GMP โดยหน่วยงานรับรอง (Certification Body:CB) ที่ปรึกษาอยู่ระหว่าง 
การลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการขอรับรองระบบ
มาตรฐาน GMP (Pre-Audit) 
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3. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ จ านวน 30 แห่ง 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ปรึกษาส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) 
ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงาน แผนงานขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน (งวดที่ 1) เรียบร้อยแล้ว 
และน าเสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานของราย
สหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดแผนเพ่ือลงพ้ืนที่ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 
2563 ส่วนยอดจ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ิมขึ้น และรายได้เฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญาคาดว่าจะสามารถประมวลผลได้
ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 

  
กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต 
กรมการข้าว เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาด

สินค้าเกษตร ให้ชาวนาสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐาน (GAP) ได้ใน
ราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market ตลาดข้าวประชารัฐ 
และ Rice Shop เป้าหมาย 77 แห่ง พ้ืนที่ด าเนินการ 62 จังหวัด ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2563 - 2566 

 

ผลการติดตาม 
1. การเชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรงโดยส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวประชารัฐ

ระดับชุมชน/จังหวัด 30 ศูนย์ จัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสีผู้ส่งออกและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ด าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย การติดตามการเชื่อมโยงตลาดของ
กลุ่มเกษตรกร 46 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 109.52 ของเป้าหมาย 42 ศูนย์  

2. การจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP 
ระหว่างกลุ่มเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบการ 25 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 59.52 ของเป้าหมาย 
42 ศูนย์ กิจกรรมนี้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนการจัดประชุมผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ 28 ศูนย์ 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 จากเป้าหมาย 42 ศูนย์ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจาก
ผู้ประกอบการบางรายมีเงื่อนไขทางด้านคุณภาพของข้าวเปลือก เช่น ไม่รับซื้อข้าวเปลือกที่มี
ความชื้นสูงกว่าร้อยละ 25 ซ่ึงเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ท าให้การท า MOU รวมทั้ง
การนัดหมายจัดประชุมไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
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3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร 13 ศูนย์ 
คิดเป็นร้อยละ 43.33 ของเป้าหมาย 30 ศูนย์ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนเนื่องจากบางพ้ืนที่
ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การจัดงาน
รณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว และการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของโครงการ
เชื่อมโยงตลาดข้าว ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากงบประมาณบางส่วนถูกตัดเข้า พ.ร.บ. โอน
งบประมาณเพ่ือใช้บรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ 
และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พัฒนาและคัดเลือกสินค้า
ด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตรที่มีศักยภาพในการจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์
ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรหรือตลาดเกษตรกรให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของเกษตรกรในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตร
ออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงการที่กว้างขึ้น สร้างเครือข่ายด้าน
การตลาดด้วยการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพ เป้าหมายตลาดเกษตรกร จ านวน  
77 จังหวัด ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2565 

 

ผลการติดตาม 
พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 1,190 ราย และ

พัฒนาตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย 
จากการติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ตรัง และกระบี่ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 6 ราย เกษตรกร 80 ราย 
และผู้บริโภค 70 ราย พบว่า 

1. เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ย 2 ช่องทาง เป็นเฉลี่ย 
3 ช่องทาง เช่น ตลาดนัดในชุมชน งานจัดแสดงสินค้าเกษตรต่าง ๆ รวมถึงตลาดเกษตรกรหรือ
ตลาดสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเฉลี่ยเดือนละ 20,820.25 บาท 
นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนยังจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook และ Line โดยมี
ยอดจ าหน่ายเฉลี่ยเดือนละ 20,551.72 บาท 

2. ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัดมีการสรุป
รายงานผ่าน Line ให้หน่วยงานส่วนกลางเดือนละ 1 ครั้ง 
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3. การพัฒนาและส่งเสริมตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร ในแต่ละ
จังหวัด มีการพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
สามารถด าเนินการได้แล้ว 66 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของเป้าหมาย โดยมีการส่งเสริมการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และมีการบูรณาการงานจัดแสดงสินค้าเกษตร
ปลอดภัยกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดโดยการร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน
เกษตรแฟร์ของแต่ละจังหวัด งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รวมถึงงานนิทรรศการและงานรณรงค์
ต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานของภาครัฐ 

5. ความพึงพอใจ  
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน

ภาพรวม ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.52 เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

5.2 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการทั้งในด้านรูปแบบ
การด าเนินโครงการ หลักเกณฑ์ หลักสูตรที่จัดอบรม เจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ และช่องทาง
การจ าหน่ายผลผลิตในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 

5.3 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้าที่น ามาจ าหน่ายในตลาดเกษตรกร
ในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32 เนื่องจากมีความม่ันใจในคุณภาพของสินค้าเกษตร 

6. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
6.1 สถานที่จัดตลาดเกษตรกรบางจังหวัดตั้งอยู่ริมถนนบริเวณฟุตบาท 

ต้องตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์ทุกครั้งในการมาจ าหน่าย และตลาดเกษตรกรบางแห่งกระจายอยู่ตาม
สถานที่ราชการในอ าเภอต่าง ๆ จึงมีเกษตรกรมาจ าหน่ายสินค้าน้อย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือหาสถานทีเ่ปิดจ าหน่ายเป็นตลาดถาวรในอนาคต 

6.2 เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายพืชผัก ผลไม้ มีอายุการเก็บรักษาสั้น 
ดังนั ้นควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าเพ่ือช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา 
ตลอดจนเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

6.3 สินค้าในตลาดเกษตรกรบางส่วนยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ดังนั้นในการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรควรพิจารณากลุ่ม
เกษตรกรที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานของโครงการตลาดสินค้าเกษตรก่อนเป็นอันดับแรก 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ  
      ธุรกิจชุมชน                             

  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ 

วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของ
สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 370 แห่ง 

 

ผลการติดตาม 
1. กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตร

ในสถาบันเกษตรกร 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 136.67  และ 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 143.33 
ของเป้าหมาย 30 แห่ง ตามล าดับ มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด โดยจัดหา 
ผู้รับจ้างได้แล้ว 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 136.67 ของเป้าหมาย 30 แห่ง ในจ านวนนี้อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย และด าเนินการ
แล้วเสร็จตามสัญญา 31 แห่ง คิดเป็นรายการ 103.33 ของเป้าหมาย 30 แห่ง  

2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบ

กิจการ ก ากับ แนะน า ติดตามประเมินผล 400 แห่ง ต้องยุติการด าเนินโครงการ เนื่องจากเป็น
โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563 และ
ส่งคืนงบประมาณจ านวน 5.8045 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระผูกพัน  

จากการติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดอุทัยธานี ล าปาง พิษณุโลก ปราจีนบุรี 
สุพรรณบุรี ราชบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 
2563 พบว่า 

1. จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 52 ราย พบว่า เกษตรกรสมาชิก
ทุกรายได้รับการชี้แจงโครงการฯ จากกรรมการสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ ทราบถึงข้อก าหนดใน
การเข้าร่วมโครงการฯ อย่างครบถ้วน และเกษตรกรยอมรับตามเง่ือนไขของโครงการฯ 

2. การก่อสร้างโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น ลานตาก โรงสี โกดัง และ
อาคารเอนกประสงค์ ยังไม่แล้วเสร็จในบางพ้ืนที่  มีการขยายระยะเวลาด าเนินงาน เกิดจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการฯ ในพ้ืนที่มีความล่าช้า เนื่องจากแรงงานในการก่อสร้างไม่สามารถเดินทางข้ามพ้ืนที่ได้ 
และไม่สามารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ได้ 
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3. อุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร เช่น เครื่องอบความชื้น เครื่องสีข้าว 
รถตักล้อยาง รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถบรรทุก 4 ล้อ รถแทรกเตอร์ ฯลฯ มีการจัดซื้อและส่งมอบแล้ว 
แต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูก และบางแห่งอยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์  

4 เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฯ สถาบันเกษตรกรร้อยละ 75.00 
เห็นว่าสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจ ร้อยละ 72.00 เห็นว่าท าให้สหกรณ์เพ่ิมความเข้มแข็ง และ
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในสัดส่วนเท่า ๆ กัน  

5 ความพึงพอใจต่อโครงการ (คะแนนเต็ม 5)   
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ

ในภาพรวมในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.43 เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ 
และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้กับสถาบันเกษตรกร 

5.2 เกษตรกรสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการด้านรูปแบบ
การด าเนินงาน หลักเกณฑ์โครงการ การสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และการประชาสัมพันธ์  
ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.58 

6. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
6.1 สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุน

ในการก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน ร้อยละ 90.00 จากเดิมที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ร้อยละ 70.00 
และสถาบันเกษตรกรขอสมทบ ร้อยละ 30.00 เหลือร้อยละ 10.00 เนื่องจากสถาบันเกษตรกร
บางแห่งมีเงินสมทบไม่เพียงพอ เมื่อได้รับการสนับสนุนเงินทุน สถาบันเกษตรกรต้องกู้ยืมเพ่ือมา
สมทบตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ ควรเพิ่มการสนับสนุนเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรให้มากขึ้น 

6.2 สถาบันเกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานมากกว่า 
1 อย่าง ซึ่งตามเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานได้แค่ 1 อย่างต่อสถาบัน
เกษตรกร จึงท าให้ไม่สามารถดูแลผลผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของตลาด หน่วยงาน
ควรพิจารณาสนับสนุนตามศักยภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร 

6.3 สถาบันเกษตรกรบางแห่งมีข้อจ ากัด ด้านพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก 
ไม่สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานทางโครงสร้าง หน่วยงานควรพิจารณา
ให้การสนับสนุนเครื่องจักรทางการเกษตรที่จ าเป็นแทนโครงสร้างพื้นฐาน 

6.4 สถาบันเกษตรกรบางแห่งมีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต 
การบริการ องค์ความรู้ของสมาชิกเกษตรกร แต่ขาดการประสานงานด้านการตลาดให้กับสถาบัน
เกษตรกร ภาครัฐจึงควรช่วยประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีช่องทาง
การตลาดมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านองค์ความรู้ การบริการ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือเป็นช่องทางการตลาดของเกษตรกรสมาชิกในการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยให้
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ภาครัฐ จัดเวทีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันเกษตรกร จะส่งผลให้มีการประสานงาน
เชื่อมโยงเครือข่ายกันง่ายขึ้น และท าให้รับรู้ความต้องการสินค้าของแต่ละสถาบันเกษตรกรในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายกันง่ายขึ้น 

 
 โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม  
     เศรษฐกิจฐานรากของ กษ.                 

  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือ

ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ด าเนินการ
โดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายการติดตาม 12 โครงการ 

 

ผลการติดตาม 
1. กิจกรรมติดตาม ด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าสรุปรายงานผล

การด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว 4 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย  

2. กิจกรรมนิเทศโครงการ ประกอบด้วย การจัดท าเอกสารงบประมาณ
โดยสังเขปของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด าเนินการ 1 เรื่อง จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานฯ จ านวน 3 ครั้ง ครบตาม
เป้าหมาย  
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  โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561    
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ ปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่กู้ยืมเงินเพ่ือขุด/จัดหาแหล่งน้ำ ได้ทำการเกษตรผสมผสาน
ตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมและเชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร 
ให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการดำเนินธุรกิจรวมกันซื้อ - ขาย และการบริการ เป้าหมาย สมาชิก
สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,500 รายต่อปี สถาบันเกษตรกร 100 แห่ง พ้ืนที่ดำเนินการปีละ 
7,500 ไร ่

  

ผลการดำเนินงานโครงการ  
ปี 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยสมาชิกสถาบันเกษตรกร จำนวน 1,500 ราย 

สถาบันเกษตรกร 100 แห่ง ดำเนินการในพื้นที่ 27,486 ไร่ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14.65 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สมาชิกสถาบันเกษตรกรได้รับ
เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต รายละ 6,660 บาท และมีการอบรมทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ 

 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. ผลตอบแทนการทำกิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกร 

มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก 5,167.66 บาท เป็น 5,540.25 บาท หรือเพ่ิมขึ้น 372.59 บาท 
เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากการลดต้นทุนการผลิต และเกิดการเกื้อกูลของกิจกรรม

งานประเมินผล 
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การทำเกษตรแบบผสมผสานซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง 
หลากหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน  

2. ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 8,810.37 
บาทต่อไร่ เกิดการพึ่งพาตนเองทำให้ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิต 
2,486.12 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย การลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 1,062.91 
บาทต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง 1,423.21 บาทต่อไร่ เกษตรกร 
รอ้ยละ 30.98 มีหนี้สินลดลง และร้อยละ 60.45 มีการออมเพ่ิมข้ึน 

3. ด้านความยั่งยืนของโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 สามารถขยายผล
การทำเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 59.80 มีการพัฒนาแปลงผสมผสานอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายผล
การทำเกษตรผสมผสานสู่เกษตรกรรายอื่น โดยเกษตรกรที่ได้รับการขยายผลการทำเกษตรผสมผสาน 
ร้อยละ 40.00 นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว   

4. ประเด็นทีพ่บ 
4.1 สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังต้องการการสนับสนุน

แหล่งน้ำจากภาครัฐ เนื่องจากแหล่งน้ำและระบบน้ำทางการเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนา
ระบบการผลิต และต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

4.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ
เป็นจำนวนมาก แต่โครงการมีเป้าหมายจำกัด ทำให้สถาบันเกษตรกร และสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ที่สนใจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.1.1 การกำหนดเป้าหมายโครงการ ควรเป็นไปตามศักยภาพของสถาบัน
เกษตรกรและความพร้อมของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

5.1.2 การกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป ควรจัดทำ
โครงการที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยกำหนดงบประมาณโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  

5.2 ข้อเสนอแนะหน่วยงานปฏิบัติ 
5.2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรมีการต่อยอดโครงการหรือขยายเป้าหมาย

ของโครงการในปีต่อ ๆ ไป โดยสำรวจความต้องการของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรในเบื้องต้น 
อีกทั้งควรสนับสนุนแหล่งน้ำ ระบบน้ำในการเกษตร และสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่องให้แก่
สถาบันเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
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5.2.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงาน    
ที่บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการผลิต ควรประสานกับสถาบันเกษตรกร และสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ในด้านการวางแผนการผลิต ทำแผนธุรกิจ การจัดหาตลาด และเน้นสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
เกษตรกรและเครือข่ายสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ  

5.2.3 ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาด้านการตลาด เพ่ือให้เกิดเชื่อมโยงการตลาดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยส่งเสริมการทำ
ธุรกิจและขยายตลาดสินค้า เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับความปกติวิถีใหม่ (New Normal) โดยแนะนำ
ช่องทางการตลาดที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยตรง อาทิ ตลาดสินค้าออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร  

5.2.4 ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินชีวิต โดยพัฒนาเป็นต้นแบบ
และจุดเรียนรู้เพ่ือขยายผลต่อไป 

 
  โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก  (Zoning by Agri-Map) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อบริหาร
จัดการพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมน้อย (S3) ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตตามสภาพพ้ืนที่ เป้าหมาย 
128,320 ไร่ 

  

ผลการดำเนินงานโครงการ 
ดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้ว จำนวน 133,758 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 104.24 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 128,320 ไร่  
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ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. ผลได้ (Outputs) ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม     

ในพ้ืนที่ 65 จังหวัด จำนวน 138,595.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.19 ของเป้าหมาย 255,775 ไร่ เบิกจ่าย
งบประมาณ (ไม่รวมการยางแห่งประเทศไทย) 170.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.39  ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 238.45 ล้านบาท เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับปานกลางค่อนไป
ทางน้อย 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าวเฉลี่ย 

721.57 บาทต่อไร่ หลังจากปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และได้รับผลผลิตแล้ว 
พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิมากกว่าการปลูกข้าว ดังนี้ (1) ประมง 286.82 บาทต่อไร่  
(2) พืชอาหารสัตว์ 285.87 บาทต่อไร่ (3) อ้อยโรงงาน 1,408.12 บาทต่อไร่ (4) เกษตรผสมผสาน 
(เฉพาะกิจกรรมที่มีผลผลิตแล้ว) 643.74 บาทต่อไร่ และ (5) หม่อน 2,696.36 บาทต่อไร่  

2.2 มูลค่าผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจากโครงการรวมทั้งสิ้น 128 ,765,425.02 บาท 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการโดยการปรับเปลี่ยนในช่วงปีแรกยังไม่เกิด
ความคุ้มค่ากับงบประมาณโครงการ เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้รับผลผลิตเต็มที่และครอบคลุม  
ทุกการผลิต คาดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งนี้ หากเกษตรกรยังคงมีการปรับเปลี่ยน
การผลิตอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป 

2.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.64 จะปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ในปีถัดไป และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากท่ีสุด  

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน 
การวิเคราะห์ความถดถอยด้วยแบบจำลองโลจิสติคแบบสองทางเลือก ปัจจัยที่มีผล

ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) แหล่งเงินทุน โดยเกษตรกรที่ไม่ต้องกู้เงิน
เพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิต มีโอกาสปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างต่อเนื่องมากกว่าเกษตรกรที่ต้องกู้เงิน 
10.71 เท่า (2) การเป็นสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตรมีโอกาสปรับเปลี่ยน
การผลิตอย่างต่อเนื่องมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม 4.77 เท่า (3) พ้ืนที่ เกษตรกรที่มี
พ้ืนที่ราบลุ่มมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างต่อเนื่องมากกว่าเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ดอน 2.99 เท่า 
(4) การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนการผลิต
อย่างต่อเนื่องมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 2.34 เท่า 
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4. ประเด็นทีพ่บ 
4.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ เนื่องจาก

สาเหตุฝนทิ้งช่วง ไม่มีแหล่งน้ำสำรอง และลักษณะของพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทำให้พื้นที่ของเกษตรกร
ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีเท่าที่ควร  

4.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางรายประสบปัญหาไม่มีตลาดในการจำหน่ายผลผลิต 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 การสนับสนุนการผลิตของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ควรดำเนินการในช่วงฤดูฝน
เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำ  

5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคงกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนอย่างยั่งยืน 

5.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรตาม
ความเหมาะสม  

5.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มและผลักดันให้สหกรณ์มีบทบาท
มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิตสินค้าชนิดใหม่หลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
เพ่ือให้เกิดรายได้ 

 
  โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
 

 

กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป้าหมายบริหารจัดการน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
จำนวน 176,518 ไร่  
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ผลการดำเนินงานโครงการ 
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพ่ือสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร จัดการ

อุทกภัย จัดการคุณภาพน้ำ และบูรณาการพัฒนาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคดำเนินการแล้ว 836 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 60.67 ของเป้าหมาย 1,378 รายการ จัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน
ดำเนินการได ้71,792 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของเป้าหมาย 176,518 ไร่ 

2. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการได้ 39,885 บ่อ คิดเป็น
ร้อยละ 99.71 ของเป้าหมาย 40,000 บ่อ 

3. ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่รวม 230 
ล้านไร่ ครบตามเป้าหมาย 

4. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการได้ 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.08 
ของเป้าหมาย 130 แห่ง (ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) พัฒนาแหล่งน้ำ
และระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด ดำเนินการได้ 6 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตาปี และลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวม 2 ลุ่มน้ำ 
1. ด้านเศรษฐกิจ  

1.1 ปริมาณผลผลิต ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตาปี เกษตรกรในโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
สูงกว่านอกโครงการ ร้อยละ 11.50 เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน พืชผัก ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร
ในโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่านอกโครงการ ร้อยละ 1.57 เช่น ข้าว พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันสำปะหลัง เป็นต้น   

1.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี เกษตรกรในโครงการมีค่าใช้จ่าย
ในการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำกว่านอกโครงการ ร้อยละ 0.23 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกษตรกรมีค่าใช้จ่าย
ในการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำกว่า ร้อยละ 1.09  

1.3 รายได้ทางการเกษตร ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตาปี เกษตรกรในโครงการมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่
สูงกว่านอกโครงการ ร้อยละ 28.64 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกษตรกรในโครงการมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่
สูงกว่านอกโครงการ ร้อยละ 16.52 

1.4 อัตราการใช้ที่ดิน หลังมีโครงการ เกษตรกรมีกิจกรรมทางการเกษตรมากขึ้น  
โดยอัตราการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตาปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.00 จากเดิมร้อยละ 111.00 เป็นร้อยละ 119.00 
และในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.00 จากเดิมร้อยละ 131.00 เป็นร้อยละ 135.00 

2. ด้านสังคม  
2.1 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำ โครงการในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตาปี 

และพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกษตรกรมีส่วนร่วมร้อยละ 77.78 และร้อยละ 66.67 ของโครงการ
ที่ดำเนินการ ตามลำดับ   
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2.2 ข้อพิพาทเรื่องน้ำ หลังจากการดำเนินโครงการ เกษตรกรเห็นว่า การเกิดข้อพิพาท
เรื่องน้ำทำการเกษตรในพ้ืนที่ลดลง ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตาปีและลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร้อยละ 64 .00 และ
ร้อยละ 43.00 ตามลำดับ โดยเกษตรกรเห็นว่าข้อพิพาทลดลงในระดับมากทั้งสองลุ่มน้ำ 

2.3 ความพึงพอใจของเกษตรกร  
ความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ในด้าน

การดำเนินโครงการ ค่าคะแนน 4.16 ด้านการใช้ประโยชน์ ค่าคะแนน 3.97 ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
ค่าคะแนน 3.93 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ค่าคะแนน 3.63 และด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ค่าคะแนน 3.79  

3. ประเด็นทีพ่บ 
3.1 เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ 

ทำการเกษตร พ้ืนที่หลายแห่งเกิดปัญหาน้ำท่วมสลับแห้งแล้ง ส่งผลต่อการทำการเกษตรในพื้นที ่
3.2 การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กในพ้ืนที่ และได้ดำเนินการถ่ายโอน

ให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เกิดการชำรุดเสียหายที่เกินกว่า
จะซ่อมแซมได ้

3.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกรในบางโครงการมีน้อย 
และบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ ส่งผลทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่บรรลุผลตามแผน 

3.4 การใช้ประโยชน์บางโครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้มากพอ และดำเนินการไม่ครอบคลุมทั้งระบบ ทำให้การบริหารจัดการน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
เช่น อาคารบังคับน้ำไม่สามารถควบคุมระดับน้ำให้เพียงพอในการยกระดับน้ำเข้าแปลงได้   

3.5 เกษตรกรบางพื้นที่ไม่เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้ำ ทำให้การกระจายน้ำไม่ทั่วถึง พ้ืนที่ท้ายน้ำยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร 

4. ข้อเสนอแนะ   
4.1 กรมชลประทาน ควรจัดหาน้ำต้นทุนให้เพียงพอในแต่ละปี จากแหล่งน้ำผิวดิน 

น้ำใต้ดิน และน้ำฝน สนับสนุนในพ้ืนที่แหล่งน้ำที่ได้มีการดำเนินการโครงการเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
และจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล รวมถึงการใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
อย่างเหมาะสม และควรพิจารณาโครงการที่เชื่อมโยงทั้งระบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีคลองหลายสาย
ต่อเนื่องกัน 

4.2 กรมพัฒนาที่ดิน ควรนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการทำให้แหล่งน้ำในไร่นา 
นอกเขตชลประทานสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ  

4.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรมีการขยายผลเพิ่มเติม ใน
โครงการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินในจุดที่มีศักยภาพเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน   
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4.4 หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้น ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือซ่อมแซม
เมื่อเกิดการชำรุดที่รุนแรงเกินกว่าที่หน่วยรับโอน/ชุมชนจะซ่อมแซมเองได้ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร/ชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ เพราะการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการใช้ประโยชน์และ
ความยั่งยืนของโครงการ 

 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 

 
 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป้าหมาย 77 แหล่ง   

 

ผลการดำเนินงานโครงการ 
สนับสนุนการดำเนินงานแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 77 แหล่ง สัมมนา

เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร  
123 ราย และอบรมเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ิมทักษะ
วิสาหกิจชุมชน 770 ราย ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) 
77 จังหวัด ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 9 เส้นทาง 
และพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย 

 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. ผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2561 มีแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรได้รับการสนับสนุน 

72 แห่ง  ในพ้ืนที่ 49 จังหวัด ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเฉลี่ยแห่งละ 8,776 
รายต่อป ี
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2. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจชุมชน 
2.1 การต่อยอดและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ร้อยละ 77.27 

มีการต่อยอดและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เดิม โดยร้อยละ 70.59 เป็นสินค้าประเภทอาหาร เช่น 
แก้วมังกรอบแห้ง ทุเรียนภูเขาไฟกวนและทอด และกล้วยน้ำว้าอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา เครื่องดื่ม 
และของที่ระลึกและศิลปะประดิษฐ์  

2.2 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ หลังเข้าร่วมโครงการ แหล่งท่องเที่ยว 
วิถีเกษตรมีรายได้รวม 14.79 ล้านบาทต่อปี จำแนกเป็น รายได้จากการบริการ 6.84 ล้านบาท และ
การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 7.95 ล้านบาท สำหรับสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการรับจ้างและ
นำผลผลิตมาจำหน่ายภายในแหล่งท่องเที่ยวเฉลี่ยรายละ 66,186 บาทต่อปี 

2.3 การจ้างงานในชุมชน แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.45 มีการ
จ้างงานในชุมชน ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.55 ไม่มีการจ้างงานในชุมชน แต่ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิก
ร่วมกันทำ และจ่ายเป็นเงินปันผลแทน 

3. ประเด็นทีพ่บและข้อเสนอแนะ 
3.1 ด้านการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ในการสนับสนุนงบประมาณ

ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะสนับสนุนให้เฉพาะปีแรกของการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือนำไปต่อยอด
กิจกรรมเดิม ส่วนการอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรต้องการองค์ความรู้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
การตลาดแบบออนไลน์ การทำบัญชีต้นทุนการผลิต การค้าปลีกและค้าส่งกับห้างสรรพสินค้า  
การปรับปรุงต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ พัฒนารูปแบบ เพ่ิมกิจกรรมการให้บริการ
ของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการจัดทำสื่อวีดีโอ Infographic และคอนเทนต์การท่องเที่ยว  

 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาแนวทางการสนับสนุน จัดลำดับความจำเป็นและ
ความเข้มแข็งของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีความเข็มแข็งแล้ว เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนา
ต่อยอด และให้กลุ่มมีส่วนร่วมในลักษณะจ่ายสมทบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความพร้อมของผู้เข้าอบรม 

3.2 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดความชำนาญ
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์แบบสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่อออนไลน์ 
เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ บางแห่งประสบปัญหาภัยธรรมชาติ  
ผลผลิตไม่ออกตามฤดูกาล การระบาดของโรคระบาดจากคนและสัตว์ และความไม่พร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง 
จากสถานการณ์ดังกล่าว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
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 3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

 3.2.2 การดำเนินการในระยะต่อไป เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลังสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน
ในพ้ืนที่ ควรเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือกับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในมาตรการรองรับผลกระทบการระบาดของ COVID - 19 เช่น 
มาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรการเยียวยา
จากสภาวะวิกฤต และมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว เพ่ือช่วยเหลือ
เศรษฐกิจชุมชนให้พลิกฟ้ืนและยั่งยืนต่อไป รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยว 
หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา 

 
  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562   

 

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
สำหรับการบริโภคหรือส่งจำหน่ายต่างประเทศ เป้าหมาย เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน และแหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : 
ข้าว พืช ปศุสตัว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

 

ผลการดำเนินงานโครงการ 
1. ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการเตรียมการใช้มาตรฐานบังคับ 1 เรื่อง จัดทำคู่มือ

แนวทางการดำเนินการเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษา 1 เรื่อง โครงการเกษตร
เพ่ือชีวิต 2563 ดำเนินการ 97 ราย (เป้าหมาย 100 ราย) การประเมินความเท่าเทียมการรับรอง
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ระบบงานขยายขอบข่าย การรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ   
5 ครั้ง (เป้าหมาย 10 ครั้ง) การพัฒนาระบบการผลิตและการตรวจรับรองให้ความพร้อมในการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานบังคับ 2 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB) เพ่ือรองรับระบบ
การตรวจสอบและรับรอง 2 แห่ง การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินและพัฒนา
ศักยภาพหน่วยรับรองและผู้ตรวจ โดยดำเนินการพัฒนา CB/IB 493 ราย (เป้าหมาย 410 ราย) 
พัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ Smart Farmer และ YFS  3 ครั้ง การจัดทำ
ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้สอน (Train Of The Trainer) จำนวน 1 หลักสูตร การตรวจประเมิน
ระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพ่ือการส่งออก 29 โรง ตรวจติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล 38 โรง 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล 6 โครงการ การประชาสัมพันธ์กิจการ
ฮาลาลไทย 2 โครงการ ครบตามเป้าหมาย พัฒนาและขยายผลระบบตามการสอบสินค้าเกษตร 13 ครั้ง 
(เป้าหมาย 6 ครั้ง) และจัดนิทรรศการเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของไทย
ในต่างประเทศ 2 ครั้ง (เป้าหมาย 6 ครั้ง) การส่งเสริมร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q  
354 ร้าน/สาขา (เป้าหมาย 265 ร้าน/สาขา) การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q 58 จังหวัด 
(เป้าหมาย 65 จังหวัด) จำนวนผู้ตรวจประเมินสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจประเมิน 
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 493 ราย (เป้าหมาย 410 ราย) 
จำนวนร้านค้า/สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Restaurant และ Q Market (Outcome)  
354 ร้าน (เป้าหมาย 265 ร้าน) 

2. ตรวจสอบและรับรองสถานที่รวบรวม คัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 9 แห่ง (เป้าหมาย 
30 แห่ง) ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี 2562 มีร้านค้าที่ผ่าน
การตรวจ 9 แห่ง และปี 2563 ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการตรวจประเมิน 
ด้านการตรวจสอบและรับรองระบบเมล็ดพันธุ์แบบกลุ่ม 101 กลุ่ม (เป้าหมาย 400 กลุ่ม) ที่เหลือ     
อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน การจัดทำคู่มือและเอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว (GAP Seed) 2,500 ชุด ครบตามเป้าหมาย การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิต  
ข้าวอินทรีย์ (แบบรายกลุ่ม) 2,211 กลุ่ม (เป้าหมาย 2,397 กลุ่ม) ที่เหลือเป็นการตรวจประเมิน
ของเกษตรกร ปี 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินโดยกรมการข้าว การตรวจสอบและรับรอง
ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) 780 แปลง (เป้าหมาย 1,500 แปลง) ที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์ 
การจัดทำคู่มือและเอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 6,000 ชุด ครบตามเป้าหมาย 
ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP Grain (แบบกลุ่ม) 10 แปลง (เป้าหมาย 55 แปลง) 
ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรอง ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP Grain (แบบรายเดี่ยว) 
416 แปลง (เป้าหมาย 500 แปลง) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจประเมิน ตรวจประเมินระบบ
การผลิตข้าว GAP ตามระบบ ISO/IEC17065:2012  344 กลุ่ม (เป้าหมาย 200 กลุ่ม) การจัดทำ
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เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว 5,000 ชุด ครบตามเป้าหมาย การจัดพิมพ์
ใบรับรองและเอกสารแจ้งผลการตรวจประเมินให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
83 ใบ (เป้าหมาย 10,000 ใบ) การจัดทำเอกสารเผยแพร่ระบบมาตรฐานการรับรองข้าว 10,000 ชุด 
ครบตามเป้าหมาย การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว 2 โรง (เป้าหมาย 10 โรง) ที่เหลือ 
อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว 18 ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย 
40 ผลิตภัณฑ์) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรอง การตรวจรับรองเครื่องหมาย  ข้าวพันธุ์แท้ 
21 ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย 40 ผลิตภัณฑ์) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรอง การตรวจติดตาม 
ควบคุมกำกับสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว Q 494 ร้าน 
(เป้าหมาย 500 ร้าน)  

3. ด้านการตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้า จำหน่าย
สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 70,136 แห่ง (เป้าหมาย 44,800 แห่ง) ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 357,670 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 336,660 ตัวอย่าง) 
ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 326 แห่ง (เป้าหมาย 300 แห่ง) 
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 797 ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย 800 ตัวอย่าง) 

4. ด้านการตรวจรับรองสินค้าประมง   
4.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงและบุคลากร

ภาครัฐด้านการประมง 5,241 ราย (เป้าหมาย 3,950 ราย) ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง 29,276 แห่ง (เป้าหมาย 28,103 แห่ง) ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงและ
สถานประกอบการ 81,092 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 74,832 ตัวอย่าง) ออกใบอนุญาต ใบรับรอง 
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 559,419 ฉบับ (เป้าหมาย 570,575 ฉบับ) ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 50,979 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย 44,757 ตัวอย่าง) และเฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก
สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 90,252 ครั้ง (เป้าหมาย 77,640 ครั้ง) จัดทำ รักษา และขยาย
ขอบข่ายระบบ ISO เพ่ือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง และการรักษาสมรรถนะ
ห้องปฏิบัติการ 38 แห่ง (เป้าหมาย 39 แห่ง) วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมง
ส่งออกเพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ 1 ระบบการเชื่อมโยง (เป้าหมาย 
1 ระบบการเชื่อมโยง) 

4.2 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ 218,857 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 172,450 ตัวอย่าง) 
เฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค 80 แห่ง (เป้าหมาย 55 แห่ง) การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ  
640 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 450 ตัวอย่าง) การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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14,310 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 18,648 ตัวอย่าง) ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ตามปกติ การเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 16,421 ตัวอย่าง ครบตามเป้าหมาย การตรวจติดตามคุณภาพ
ความปลอดภัยหอยสองฝา 8,338 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 6,130 ตัวอย่าง) และการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
(ปม.1) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 161,775 ขวด/ซอง (เป้าหมาย 144,000 ขวด/ซอง)  
แหล่งผลิตที่ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน 24,000 แห่ง (ฟาร์ม 23,440 ฟาร์ม/สถานประกอบการ 
560 แห่ง) 29,276 แห่ง (เป้าหมาย 24,000 แห่ง) 

5. ด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้)  
5.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ 

GAP พืช 110,788 ฟาร์ม (เป้าหมาย 25,000 ฟาร์ม) เกษตรกร 97,825 ราย พื้นที่ 810,493.68 ไร่ 
ผ่านการรับรอง 99,302 ฟาร์ม เกษตรกร 86,704 ราย พ้ืนที่ 740,928.00 ไร่ โรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป 
โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ดเพ่ือรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ GMP 1,292 โรงงาน (เป้าหมาย 450 
โรงงาน) ผ่านการรับรอง 1,269 โรงงาน 

5.2 พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลต่อเกษตรกร
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยตรวจสินค้าจากแหล่งผลิต (โรงงาน
ผู้ผลิตปุ๋ย/โรงงานผู้ผลิตวัตถุอันตราย/สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์) 571 ร้านค้า/โรงงาน  และอบรม
สารวัตรเกษตรที่มี Q Inspector 112 ราย 

5.3 พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP 
400 ราย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 15,000 ราย นำร่องงานส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในตามระบบมาตรฐาน GAP ICS 6 กลุ่ม ครบตาม
เป้าหมาย ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 14,875 แปลง (เป้าหมาย 
15,000 แปลง)  

 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. ราคาจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

สามารถจำหน่ายข้าวเปลือก ลำไยสด และน้ำนมดิบในราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.00  
4.86 และ 2.32 บาท ตามลำดับ โดยผู้ประกอบการที่จำหน่ายข้าว ลำไย และผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสามารถจำหน่ายในราคาเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.50 12.00 และ  
1.15 บาท ตามลำดับ ส่วนเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งทะเลจำหน่ายในราคาลดลงจากเดิมเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 19.76 และ 34.07 บาท ตามลำดับ เนื่องจากการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด  
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการปรับตัวลดลง  
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2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรก่อนและหลังได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 49.87 มีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.76 มีรายได้ลดลง และร้อยละ 35.37 มีรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
ส่วนผู้ประกอบการร้อยละ 45.24 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.14 มีรายได้ลดลง และร้อยละ 47.62 
มีรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

3. ช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร พบว่า เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเท่าเดิม 
คือ เฉลี่ย 1 ช่องทาง ส่วนผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 4 ช่องทาง 

4. ประเด็นทีพ่บ 
4.1 มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด 1,056.54 ล้านบาท ร้อยละ 92.75 ของเป้าหมาย 

1,139.16 ล้านบาท มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดี นอกจากนี้การดำเนินโครงการฯ  
เกิดประสิทธิผลในด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกรายสามารถทำการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ 

4.2 สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ส่วนใหญ่มีราคาไม่แตกต่าง
จากสินค้าเกษตรที่ผลิตแบบทั่วไป และไม่มีตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรมาตรฐานโดยเฉพาะเกษตรกร
และผู้ประกอบการจึงต้องหาตลาดเอง 

4.3 กระบวนการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP มีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากร
มีจำกัด ส่งผลให้เกษตรกรบางรายไม่สามารถใช้ใบรับรองฯ ประกอบการจำหน่ายผลผลิตได้ทัน 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางในการจัดหาแหล่งจําหน่ายผลผลิต GAP

โดยการเพ่ิมจุดรับซื้อหรือจุดรวบรวมสินค้าในพ้ืนที่ใกล้แหล่งผลิต รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาในด้าน
การผลิตและการตลาดของเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรที่ผลิตสินค้า GAP เพ่ือเพ่ิมอำนาจการต่อรองด้านราคา 

5.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการตรวจรับรองฯ ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานในสังกัดระดับพื้นท่ีพิจารณาเร่งรัดกระบวนการเพ่ือออกใบรับรองมาตรฐานให้แก่เกษตรกร   
ได้อย่างรวดเร็ว 

5.3 ควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่ได้
รับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือให้ผู้บริโภครู้จัก มีความเชื่อม่ันในคุณภาพ และเลือกบริโภคสินค้าเกษตร
ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP มากขึ้น 
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  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64  
 

 

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
ให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยฝนแล้ง และอุทกภัยในปี 2562 ตามพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายสิ้นเชิง     
ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 34,128.306 ตัน 
ให้แก่เกษตรกร 450,013 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ 3.41 ล้านไร่ สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในปี 2563/64 
เพ่ือให้การผลิตข้าวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพสูง สามารถรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 

 

ผลการดำเนินงานโครงการ  
โครงการได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 

19,828.306 ตัน มีเกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว 255,521 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ 1.98 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.10 56.78 และ 58.06 ของเป้าหมายโครงการ ตามลำดับ 
โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สนับสนุน ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสำหรับปลูกในฤดูนาปรัง 
ปี 2563 (พันธุ์ปทุมธานี 1 กข29 กข31 กข41 กข49 กข57 ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 และสันป่าตอง 1) 
และเมล็ดพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงสำหรับปลูกในฤดูนาปี ปี 2563/64 (พันธุ์ กข15 ขาวดอกมะลิ 105 
และ กข6) ทั้งนี้ โครงการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 566,341,136.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.08 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 

 ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรร้อยละ 92.38 นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับจากโครงการ 

ไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปรัง ปี 2563 และฤดูนาปี ปี 2563/64 แล้ว ที่เหลือร้อยละ 7.62 ยังไม่นำ
เมล็ดพันธุ์ไปใช้ เนื่องจากได้รับเมล็ดพันธุ์ล่าช้า เกษตรกรปลูกข้าวก่อนที่กรมการข้าวดำเนินการ
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ โดยเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทุกราย ได้รับเมล็ดพันธุ์ครบตามเป้าหมาย
ที่โครงการกำหนด และนำไปใช้ในอัตราเฉลี่ย 22.41 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าอัตราที่โครงการกำหนด 
ที่ 10 กิโลกรัมต่อไร่  
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2. ประสิทธิภาพการผลิตข้าว เป็นการเปรียบเทียบอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นทุน
การผลิตข้าว และผลผลิตข้าวของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

2.1 อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่า เกษตรกรที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการ
ไปใช้แล้ว มีอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงเฉลี่ย 2.24 กิโลกรัมต่อไร่ จากก่อนเข้าร่วมโครงการ  
(24.65 กิโลกรัมต่อไร่) หรือลดลงร้อยละ 9.09 เนื่องจากเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้
จากโครงการและปรับลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามท่ีกรมการข้าวแนะนำ 

2.2 ต้นทุนการผลิตข้าว เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการของข้าวเจ้าที่ปลูกในฤดูนาปรัง ปี 2563 พบว่า เกษตรกรที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าของโครงการ 
ไปใช้ มีต้นทุนการผลิตข้าวลดลงเฉลี่ย 152.92 บาทต่อไร่ จากก่อนเข้าร่วมโครงการ (4,680.49 
บาทต่อไร่) หรือลดลงร้อยละ 3.27 เนื่องจากใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงจากเดิม อีกทั้ง ต้นข้าวจาก
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับเจริญงอกงามดี ส่งผลให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีปราบศัตรูพืชและ
วัชพืชลดลงด้วย 

2.3 ผลผลิตข้าว เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของข้าวเจ้าที่ปลูก 
ในฤดูนาปรัง ปี 2563 พบว่า เกษตรกรที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าของโครงการไปใช้ มีผลผลิตข้าวเจ้า
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 33.26 กิโลกรัมต่อไร่ จากก่อนเข้าร่วมโครงการ (755.85 กิโลกรัมต่อไร่) หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.40 จากการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ได้รับไปใช้เพาะปลูก ประกอบกับในปี 2563 
บางพ้ืนที่มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ  

2.4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจากเกษตรกรได้รับการอำนวยความสะดวก
จากเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินกิจกรรมโครงการ อีกทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับมีคุณภาพดี 
ไม่มีสิ่งเจือปน เกษตรกรเก็บผลผลิตใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในปีเพาะปลูกถัดไป ด้านความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 
เกษตรกรได้รับความรู้ตรงกับความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  

3. ประเด็นทีพ่บ  
3.1 กรมการข้าวได้มีประกาศยกเลิกการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ตามโครงการ 

เนื่องจากเกษตรกรได้ปลูกข้าวไปแล้วมากกว่าร้อยละ 86.00 และกำหนดเวลาส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว
ล่วงเลยความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรตามโครงการฯ ทำให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่สนับสนุนให้เกษตรกรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ครบตามเป้าหมาย  

3.2 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยใช้วิธีหว่านข้าว ทำให้มีอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
สูงกว่าที่โครงการกำหนด  

3.3 การจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรบางพ้ืนที่ล่าช้ากว่าแผน โดยเฉพาะเมล็ด
พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง จัดส่งไม่ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563 เกษตรกรจึงเก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป  
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3.4 กรมการข้าว มีข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงไม่สามารถดำเนินการถ่ายทอดความรู้
และติดตามการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใช้ได้ทุกพ้ืนที่ของโครงการ ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
บางรายไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และติดตามให้คำแนะนำได้ 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 กรมการข้าวควรจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ให้เพียงพอ สำหรับสนับสนุน

ให้เกษตรกรตามโครงการ เพ่ือจัดส่งให้เกษตรกรได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก  
4.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

หรือเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว เช่น การใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือลดอัตรา
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้ 

4.3 การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพ่ือรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 
ควรส่งเสริมในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ เพ่ือเป็นการรักษา
ระดับปริมาณและคุณภาพข้าวอย่างยั่งยืน เนื่องจากบางพื้นที่ที่โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว  
เป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้งหรือน้ำท่วมซ้ำซาก ทำให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอาจไม่เกิด
ประโยชน์ตามเป้าหมายของโครงการ ดังนั้น หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ควรมีการบูรณาการศึกษา
สภาพพ้ืนที่ ทั้งด้านสถานการณ์น้ำ การวางแผนการเพาะปลูก เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการผลิตที่ประสบภัย
น้ำท่วมและฝนแล้ง หรือสนับสนุนการผลิตพืชชนิดอื่น เช่น การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เป็นต้น 

 
  โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2562  
 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตรด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร เสริมสร้างความรู้
ให้กับเกษตรกร สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาด้วยการถ่ายทอดความรู้ นำร่องสาธิตเทคโนโลยี
การจัดการเศษวัสดุการเกษตรและส่งเสริมการปรับเปลี่ยน การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร 
เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15,720 ราย ในพ้ืนที่ 26 จังหวัด 
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ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. ผลได้ (Outputs) ในปี 2562 ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกร ในพื้นที่ 10 จังหวัด

ภาคเหนือที่มีการเผารุนแรง และในพ้ืนที่ 16 จังหวัด ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
การเผาสูงครบตามเป้าหมาย โดยการสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา
และสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนเกษตรปลอดการเผา 166 แห่ง อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับ
การทำเกษตรปลอดการเผา จำนวน 15,720 ราย และสร้างวิทยากรเกษตรปลอดการเผา จำนวน 
1,160 ราย ตามเป้าหมาย 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจปัญหา ผลกระทบของการเผาในพื้นที่การเกษตร 

และวิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรในระดับดีมาก โดยเกษตรกร ร้อยละ 97.74 นำความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรไปปฏิบัติ ได้แก่ การไถกลบ การใช้เศษวัสดุทางการเกษตร
ปรับปรุงดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตอาหารสัตว์ และการผลิตพลังงานทดแทน เกษตรกร 
ร้อยละ 89.12 ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับเพ่ือนบ้านหรือญาติมิตร  

2.2 เกษตรกร ร้อยละ 38.12 ได้เข้าร่วมการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา 
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 61.88 ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากการสร้างเครือข่ายดำเนินการผ่านกลไกของ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพ้ืนที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

2.3 จุดความร้อนในพื้นที่การเกษตรเป้าหมาย 26 จังหวัด ลดลง 125 จุด หรือ 
ร้อยละ 4.09 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 คิดเป็นพ้ืนที่เกษตรปลอดการเผา จำนวน 
166,000 ไร่ 

2.4 การลดค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เศษวัสดุทางการเกษตรในกลุ่มนำร่องใหม่ และกลุ่มนำร่องเดิมของเกษตรกรสามารถลดการใช้
สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 20.23 บาทต่อไร่ และ 41.95 บาทต่อไร่ ตามลำดับ 

3. ประเด็นทีพ่บ 
3.1 การดำเนินงานโครงการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย ความเพียงพอ และ

ความทันเวลา มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ส่วนของการบรรลุเป้าหมาย
โครงการสามารถลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรของเกษตรกรลงได้ในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถ
เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรปลอดการเผา และทำให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหาของการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
และเรียนรู้วิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยปลอดการเผาได้ในระดับดีมาก แต่ยังไม่สามารถ
จูงใจส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาได้ 
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3.2 การจัดอบรมบางหลักสูตรมีเนื้อหาที่เกษตรกรไม่สามารถนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ได้ 
เช่น การหมักฟางข้าวก่อนการไถกลบหรือการนำสารจุลินทรีย์ไปใช้ในการย่อยสลายฟางข้าว  
ในขณะที่พ้ืนที่ของเกษตรกรอยู่นอกเขตชลประทานมีความขาดแคลนน้ำในการหมักฟาง 

3.3 เกษตรกรจะหยุดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในช่วงที่มีการประกาศห้ามเผา
เนื่องจากเกรงกลัวกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งเกษตรกรจะเลี่ยงโดยดำเนินการเผาก่อน
หรือชะลอการเผาออกไปหลังช่วงที่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามเผาของแต่ละปี 

3.4 การขาดความต่อเนื่องของโครงการ ซึ่งพื้นที่เข้าร่วมโครงการแต่ละปีนั้น  
พิจารณาจากจุดความร้อนสะสม ส่งผลให้การเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพ้ืนที่ขาด
ความต่อเนื่อง 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ควรส่งเสริมหรือให้ความรู้การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหมาะสม 

กับเกษตรกรแต่ละพ้ืนที่ และควรเป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งผลต่อการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้กับพ้ืนที่เกษตรได้จริง  

4.2 ควรสร้างแรงจูงใจหรือสร้างทางเลือกในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร 
เช่น การสนับสนุนค่าตอบแทนให้กับเกษตรกรที่ไถกลบทดแทนการเผาฟางข้าวตอซังหรือใบอ้อย 
เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 

4.3 ควรกำหนดจุดดำเนินโครงการให้มีความต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และดำเนินการ
เพ่ิมเติมตามจุดที่มีความร้อนสะสมสูง พร้อมทั้งส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ให้มีการจัดตั้ง
กลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา และสร้างความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

4.4 ควรส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง เครื่องจักรกลการเกษตรในการจัดการเศษวัสดุ
ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก เช่น การพัฒนา ปรับปรุงหรือออกแบบรถไถ
ให้สามารถไถกลบฟางข้าวที่มีความหนา หรือพัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับไถกลบ การปรับปรุงรถตัดอ้อย
ที่มีราคาย่อมเยา เพ่ือเพิ่มทางเลือก และลดค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร
ให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 
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  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม 
กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต
และการตลาด ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และสินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน เป้าหมาย 3,813 แปลง  

 

ผลการดำเนินงานโครงการ 
1. วิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่ดำเนินการตั้งแต่ ปี 2561 - 2563 

จำนวน 1,846 แปลง ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงตลาด การลดต้นทุน
การผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม ฯลฯ 613 แปลง ครบตามเป้าหมาย  

2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ 68,813 ราย จากเป้าหมาย 
98,364 ราย 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่  
โครงการ Q อาสา 1,060 ราย จากเป้าหมาย 900 ราย 

4. รวมกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ปี 2559 - 2562 จำนวน 291 แปลง ครบตามเป้าหมาย 
และในปี 2563 มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา จำนวน 179 แปลง จากเป้าหมาย 114 แปลง  

  

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. กลุ่มตัวอย่าง การประเมินผลครั้งนี้ใช้ตัวอย่างทั้งหมด 2,160 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 

2 กลุ่ม คือ 1) ผู้จัดการแปลง จำนวน 135 ราย 2) เกษตรกร จำนวน 2,025 ราย กระจายครอบคลุม
ทั่วประเทศ  
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2. ผลลัพธ์ของโครงการ แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ใน 5 พืชเศรษฐกิจสำคัญ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบก่อนโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 กับหลังโครงการ  ปีเพาะปลูก 
2562/63 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1 มูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต มูลค่ารวม 

2,053.34 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวมีมูลค่าเพ่ิม 1,351.64 ล้านบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 114.58 ล้านบาท 
มันสำปะหลัง 268.82 ล้านบาท อ้อยโรงงาน 132.64 ล้านบาท และปาล์มน้ำมัน 185.66 ล้านบาท  

2.1.2 รายได้สุทธิทางการเกษตร เกษตรกร 5 สินค้า มีรายได้สุทธิทางการเกษตร
ที่เพ่ิมขึ้น สินค้าข้าว 2,195.78 บาทต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,598.55 บาทต่อไร่ มันสำปะหลัง 
2,113.91 บาทต่อไร่ อ้อยโรงงาน 1,187.80 บาทต่อไร่ และปาล์มน้ำมัน 1,669.65 บาทต่อไร่ 

2.1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต เกษตรกร 5 สินค้า มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง 
สินค้าข้าวลดค่าใช้จ่ายการผลิต 676.18 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 17.63) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 513.97 บาท
ต่อไร่ (ร้อยละ 13.11) มันสำปะหลัง 652.50 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 12.52) อ้อยโรงงาน 1,452.30 
บาทต่อไร่ (13.96) และปาล์มน้ำมัน 570.02 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 10.12) 

2.1.4 ผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกร 5 สินค้า มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น  
สินค้าข้าว ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 41.37 กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อยละ 8.27) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 102.68 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ร้อยละ 11.48)  มันสำปะหลัง 394.98 กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อยละ11.25) อ้อยโรงงาน 1,048.01 
กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อยละ 8.59) และปาล์มน้ำมัน 395.32 กิโลกรัมต่อไร่ (ร้อยละ 12.97) 

2.1.5 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 42.39 ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรแล้ว ร้อยละ 21.91 อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐาน และ
ร้อยละ 35.70 ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

2.2 ด้านสังคม กลุ่มแปลงใหญ่มีระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแล้ว ร้อยละ 80.74 
เฉลี่ย 507,504 บาทต่อแปลง และมีช่องทางโอกาสทางการค้าเพ่ิมขึ้น 2 ช่องทาง การจำหน่ายผลผลิต
กับภาคเอกชนหรือภาครัฐที่ทำข้อตกลงร่วมกัน มีเกษตรกรนำไปจำหน่ายเพียงร้อยละ 31.41 เนื่องจาก
ราคาที่นำไปจำหน่ายขายได้ในราคาทั่วไป ผลผลิตไม่เพียงพอในการนำไปจำหน่าย รวมทั้งทำมาตรฐาน
ผลผลิตที่เอกชนต้องการไม่ได้ 

2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ร้อยละ 67.66 และมีเกษตรกร
ที่หมุนเวียนสิ่งเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 87.80 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
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2.4 ด้านความยั่งยืนของโครงการ 
2.4.1 ความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรร้อยละ 80.05 ให้ความร่วมมือ

การดำเนินงานกลุ่มอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจแล้ว 
ร้อยละ 58.52 และเกษตรกรได้รับเงินปันผลสิทธิพิเศษจากกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว ร้อยละ 31.70  

2.4.2 คุณภาพชีวิตในแปลงใหญ่ เกษตรกรร้อยละ 54.61 ไม่มีสารพิษตกค้าง
ในร่างกาย เป็นผลจากการลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต  และเกษตรกรร้อยละ 42.52 
มีรายได้เสริมนอกจากพืชเชิงเดี่ยวในแปลงใหญ่ เช่น ปลูกผัก พืชไร่ และทำสวนผลไม้ เป็นต้น 
เฉลี่ย 53,770 บาทต่อปี 

2.5 ความพึงพอใจ เกษตรกรมีความพอใจต่อโครงการฯ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.08 (คะแนนเต็ม 5) เพราะได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ และเครื่องมือ/เครื่ องจักรกล
ทางการเกษตรในแปลงใหญ่ รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรมกว่าที่ผ่านมา 

3. ประเด็นที่พบ 
3.1 ด้านการผลิต  

3.1.1 เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง เช่น ค่าพันธุ์ ค่าปัจจัย
การผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
ในราคาที่ถูกลง ส่วนค่าใช้จ่ายแรงงานภาคเกษตรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะเกษตรกร
มีการปฏิบัติตามปกติแบบเดิม 

3.1.2 ผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตบางส่วนของเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่
ได้รับความเสียหายไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับตัวในการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ  
ในการดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น การใช้พันธุ์คุณภาพดี ซึ่งทำให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 

3.2 ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรบางส่วนยังมีการปฏิบัติตามปกติ ไม่เน้นการผลิต
เพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 42.39 ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร อยู่ระหว่างการตรวจรับรองร้อยละ 21.91 และไม่ได้การรับรองมาตรฐานร้อยละ 35.70 

3.3 ด้านการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่มีคู่ค้าทางธุรกิจร้อยละ 65.19 เกิดจากการเชื่อมโยง
ตลาด แต่มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 31.41 ที่นำสินค้าไปจำหน่าย เพราะราคาที่นำไปจำหน่ายขายได้
ในราคาทั่วไป มีภาระผูกพันกับพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจำ สินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ผู้ประกอบการกำหนดไว้ 
แหล่งรับซื้ออยู่ไกลจากพ้ืนที่ เป็นต้น 

3.4 ด้านการบริหารจัดการ เกษตรกรร้อยละ 98.74 ที่ร่วมวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 
และมากกว่าร้อยละ 80.00 ให้ความร่วมมือการดำเนินงานของกลุ่มเป็นอย่างดี ส่วนเกษตรกรที่เหลือ
ต้องได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้เห็นประโยชน์จากการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ 
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3.5 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เกษตรกรร้อยละ 19.56 ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  
ที่ได้รับการพัฒนาในแปลงใหญ่ ส่วนร้อยละ 80.44 ยังขาดแหล่งน้ำในการเพาะปลูก  

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ด้านการผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

และกรมการข้าว ควรเร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ทั้ง 5 ชนิดสินค้า เพ่ือทดแทนแรงงานในขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการผลิตค่อนข้างสูง รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มในการต่อรองการลดค่าใช้จ่ายใน  
3 ขั้นตอนข้างต้นกับผู้ประกอบการ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกลงยิ่งขึ้น 

4.2 ด้านคุณภาพผลผลิต กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ควรต้องเร่งการตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตได้  
ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้รับรอง ควรส่งเสริมเพ่ือให้เกษตรกรเห็นผลจากการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร  

4.3 ด้านการตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสาน
ความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต รวมทั้งสร้าง
ความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุม
คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ รวมทั้งประสานภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้แปลง
ใหญ่ในการทำ MOU เพ่ือให้สะดวกต่อการนำไปจำหน่าย 

4.4 ด้านการบริหารจัดการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว สร้างความเข้าใจ
ให้เกษตรกรที่ยังไม่เห็นประโยชน์จากการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้ทราบถึงผลดีของการรวมกลุ่ม
และประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มนี้ให้ความร่วมมือ เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มแปลงใหญ่
ที่เพ่ิมข้ึน 

4.5 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ กรมชลประทาน ควรดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ
ให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และกรมพัฒนาที่ดิน ควรดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่
นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการผลิต/
การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้ 
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  โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง  
 
 

 
 
 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตัดวงจรการระบาด
ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยการกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะ
นำโรค และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรมีความตระหนักในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง และ
แนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบด่าง มันสำปะหลัง  

 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. พ้ืนที่ระบาดสะสมของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 435,381.75 ไร่ เป้าหมายตามโครงการ

ใน 11 จังหวัด 45,000 ไร่ เมื่อดำเนินการโครงการมาระยะหนึ่ง (กันยายน 2563) พบพ้ืนที่ระบาด
ขยายไป 32 จังหวัด จำนวน 447,814.75 ไร่ เนื่องจากการอนุมัติทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคฯ 
และการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ล่าช้า ประกอบกับวิธีการทำลายตามหลักวิชาการใช้งบประมาณสูง 
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ทำลายในพ้ืนที่ระบาดไม่เพียงพอ ความไม่พร้อมเพรียงในการป้องกันและ
ทำลาย ทำให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ ทั้งนี้ ได้มีการตัดวงจรการระบาด ด้วยวิธีฝังกลบและ
ราดสารกำจัดวัชพืช การใส่ถุง/กระสอบและตากแดด หรือวิธีบดสับและตากแดดต้นมันสำปะหลัง
ที่เป็นโรคฯ แล้ว จำนวน 121,843 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.21 ของพ้ืนที่ระบาดทั้งหมดใน 32 จังหวัด 
และได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกร จำนวน 2,413 ราย พื้นที่ระบาดท่ีได้รับการชดเชย จำนวน 
24,691.57 ไร่ เป็นเงิน 74,074,710 บาท การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
พบว่า เกษตรกรมีความรู้ดีขึ้นหลังเข้ารับการอบรมจากโครงการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในเรื่องในกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
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และการอบรม อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วในการชดเชยรายได้
ในระดับน้อย เนื่องจากกระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรมีความล่าช้าในการดำเนินโครงการ  

2. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
การดำเนินโครงการในระยะต่อไป ควรสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงการดูแล

เอาใจใส่ และให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังการระบาด การวางแผนการทำลายในพื้นที่ระบาด
ให้ครอบคลุมทุกแปลงพร้อมกัน สนับสนุนและจัดหาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดหรือใช้พันธุ์
ต้านทานโรค การควบคุมการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มเกิดโรค เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อนพันธุ์  
ที่เป็นโรค กระจายไปแหล่งอ่ืน และมาตรการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชทดแทน และบังคับไม่ให้ปลูก
มันสำปะหลังในที่เดิมเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือตัดวงจรของโรคไม่ให้ระบาดซ้ำซ้อน  
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  งานพัฒนาบุคลากรด้านติดตามและประเมินผลงานพัฒนาบุคลากรด้านติดตามและประเมินผล 
 

ศูนย์ประเมินผลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Multinomial Logistic Regression 
สำหรับการประเมินผลโครงการ” ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในด้าน
การประเมินผลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการประเมินผลโครงการ
ได้อย่างถูกต้อง การอบรมประกอบด้วย การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติโดยนำข้อมูลจากการสำรวจ
โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อาทิ Multiple Linear 
Regression, Factor Analysis, Binary Logistic Regression, Log - linear Regression และ 
Multinomial Logistic Regression  

 
 
 

งานวิชาการการประเมินผล 
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 การขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
8 ประเด็น 
 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563 ใน 8 ประเด็น 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลักประสานหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบ
นโยบายฯ 8 ประเด็น จัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และบันทึกผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบประเมินผล
และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำรายงาน
ส่งให้ สศก. เพ่ือประมวลผลภาพรวมเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้  

 ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ การผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเข้าสู่  
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อควบคุมระดับความเค็มของน้ำผลิตน้ำประปาอยู่ที่ระดับ 0.46 กรัมต่อลิตร   
(ค่าเป้าหมายไม่เกิน 0.50 กรัมต่อลิตร) การก่อสร้างแหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่
กักเก็บน้ำ 151,562 ไร่ (ร้อยละ 58.98) ความจุกักเก็บน้ำชลประทานเพ่ิมขึ้น 160.07 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(ร้อยละ 80.22) พ้ืนที่ขุดสระน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน 39 ,885 บ่อ (ร้อยละ 99.71) และ
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 6,845,842 ไร่ 

ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การผลิตพืชในระบบเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร 
ให้แก่เกษตรกร 423,574 ราย (ร้อยละ 285.25) พ้ืนที่ 531,175 ไร่ (ร้อยละ 101.28) ลด ละ เลิก 
การใช้สารเคมีโดยอบรมผู้รับจ้างพ่นสารและผ่านการสอบ 16,506 ราย พัฒนาสารชีวภัณฑ์และ
ฮอร์โมนพืช ผ่านเครือข่ายเกษตรกร 1,764 ศูนย์ ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต 114,012 แปลง 
(ร้อยละ 343.25) และ 50,393 แห่ง (ร้อยละ 113.83) ทำให้มีพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตร
ผสมผสาน 53,629 ไร่ เกษตรกรช่วยเหลือตนเองได้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 20,116 ราย  
มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สู่ระบบวนเกษตร 21,529 ไร่ และแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว 99,655 แปลง 
และ 33,363 แห่ง โดยในปี 2563 ไม่มีการนำเข้าสารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์

งานมอบหมาย 
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ไพริฟอส และมีเครือข่ายเกษตรกร (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) สามารถนำความรู้ไปใช้ผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ได้เอง 1,058 ศูนย์    

 ประเด็นที่ 3 ใช้ระบบตลาดนำการผลิต โดย (1) ขยายช่องทางตลาดเกษตรกร/จัดหา
ตลาดใหม่เพ่ิม และพัฒนาตลาดเกษตรกร รวม 77 จังหวัด (ร้อยละ 100) เกิดการเชื่อมโยงตลาดข้าว
อินทรีย์และข้าว GAP เกษตรกร 13,168 ราย ผู้ประกอบการ 53 ราย มูลค่าข้าวเพ่ิมขึ้น 10 
ล้านบาท (2) สร้างตลาดออนไลน์ 219 แห่ง สินค้า 447 รายการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกับ บริษัทลาซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่าการซื้อขาย 275.1911 ล้านบาท (3) พัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง 62,275 ราย (ร้อยละ 100 ) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 2,686 ราย (4) 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนโดยสอนการจัดทำบัญชี 444 แห่ง และจัดจ้าง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตและคุณภาพสินค้า (5) การแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร 224 แห่ง เกษตรกร 2,153 ราย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 31 ผลิตภัณฑ์ และ (6) แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร ส่งเสริมการปลูกข้าว
ให้สมดุลกับความต้องการแล้ว 66.58 ล้านไร่ 

ประเด็นที่ 4 การลดต้นทุนการผลิต 
4.1 ส่งเสริมการใช้พันธุ์ดีให้กับเกษตรกร ได้แก่ พืชพันธุ์ดี 4,541 ,756 ตัน (ร้อยละ 

176.88) และสัตว์พันธุ์ดี 1,391 ,236 ตัว (ร้อยละ 132.89) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมตามค่า
วิเคราะห์ดิน 15,000 ราย และให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในพื้นที่
ของตนเอง 250,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

4.2 การใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยฝึกอบรมวิทยากร 
55 ราย และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น 3,000 ราย ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรลดลง
ในภาพรวม 15 ล้านบาทต่อปี ถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลที่รองรับการบริการซ่อมแซม 
4,705 ราย 

4.3 พัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสนับสนุนโลจิสติกส์ทางการเกษตร 
โดยศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร 3 สินค้า และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานภาคเกษตร อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (กป.)  
การออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (วก.)  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการนำเข้าส่งออกผ่าน National Single Window (NSW) 
(มกอช.) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2564 
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4.4 ส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 
รวม 6,735 แปลง เกษตรกร 372,638 ราย พ้ืนที่ 6,082,115 ไร่ เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้
ร้อยละ 15.18 ได้รับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 88.22 และผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 18.92 

4.5 จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในสถานศึกษา ดำเนินการแล้ว 77 
จังหวัด ครบตามเป้าหมาย และพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์แล้ว 845 ราย 
(ร้อยละ 109.74)  

ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน ปรับปรุงแก้ไขมาตรการและจัดทำ
โครงการเพ่ือเยียวยา/ลดผลกระทบที่เกิดจากการแก้ไขปัญหา IUU โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 17,688 ราย (ร้อยละ 99.88) ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ออกหนังสือรับรองเพื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน 
30,797 ฉบับ จากเป้าหมาย 1,000 ฉบับ (1 ฉบับต่อเรือ 1 ลำ) ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 573 ล้านตัว 
(ร้อยละ 104.18) ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและทำการประมง 2.60 ล้านตัน 
และปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort : CPUE เป็นค่าบ่งชี้ความชุกชุม
ของสัตว์น้ำ) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.97  

ประเด็นที่ 6 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
6.1 การแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ

ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง (ร้อยละ 103.46) ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง เช่น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชหลากหลายมีเกษตรกรปรับเปลี่ยน 6,930 ราย ด้านการควบคุม
การระบาดของศัตรูพืช ในการเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว 800,000 ไร่ โรคใบร่วงยางพารา  
800,000 ไร่ พ้ืนที่เสียหายลดลง 776,761 ไร่ ในพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง 80,000 ไร่ และในพ้ืนที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,400,000 ไร่ พ้ืนที่เสียหายลดลง 1,255,604 ไร่ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/
ถั่วเขียวเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 10,919 ตัน และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
มีรายได้ไร่ละ 900 บาท  

6.2 การจ้างแรงงานชลประทานในช่วงฤดูแล้งได้ 99,159 ราย (ร้อยละ 105.73) 
มีรายได้ 24,000 บาทต่อราย และเกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน  
45,755 ราย (ร้อยละ 77.55)  

ประเด็นที่ 7 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้ทำ
บันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติกับ 10 กระทรวง 
และมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ โดยมีการขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล
เกษตรแห่งชาติ 5 ครั้ง ปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 455 ,977 ฟาร์ม (ร้อยละ 87.69) 
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ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ลี้ยงสัตว์ 3,682,526 ราย (ร้อยละ 122.75) พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 100,000 ไร่ (ร้อยละ 100) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สุขภาพสัตว์ พืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ดำเนินการได้ 
23,601 ตัว 12,135 ฟาร์ม (ร้อยละ 118.01 และร้อยละ 121.35) อบรมเกษตรกรปรับเปลี่ยน
การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 804 ราย (ร้อยละ 106.35) ดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
ที่ไม่เหมาะสมให้เป็นแปลงหม่อน 334 ไร่ (ร้อยละ 105.03) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 3,000 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยน
การผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม 6,000 ไร่ และจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ครบตามเป้าหมาย 

ประเด็นที่ 8 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
ทั้งศูนย์หลักและเครือข่าย 8,989 ศูนย์ ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร 43,417 ราย ซึ่งผลจากการติดตาม
เกษตรกรที่รับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. พบว่าเกษตรกรร้อยละ 64.92 มีรายจ่าย
การผลิตลดลง เช่น ค่าปุ๋ยเคมีไร่ละ 1,608 บาท ร้อยละ 51.61 สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง 
ร้อยละ 27.82 มีตลาดรองรับผลผลิตมากขึ้น ร้อยละ 23.79 มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้า และร้อยละ 
20.16 สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ทำให้รายได้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 6,776 บาทต่อไร่ และผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.41 

ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ร้อยละ 77.67 บางหน่วยงาน

มีการกันเงินเหลื่อมปี เห็นควรให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเพ่ือให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นตามตัวชี้วัดที่สำคัญดำเนินการได้ร้อยละ 90.00 ซึ่งค่อนข้างสูง  

2. โครงการที่มีกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2563 หน่วยงานได้มีการปรับแผน
มาใช้ระบบออนไลน์แทนได้ จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อเนื่องในโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน 
โดยการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่เป็นภาพจริงในพื้นที่ตัวอย่างใช้ประกอบการอบรม  

3. การส่งเสริมและการสนับสนุนทางการตลาดเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจต่อมาตรการ/โครงการที่ส่งเสริม ซึ่งช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย  และ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเสมอ 

4. นโยบายและการแก้ปัญหาภาคการเกษตรทั้ง 8 ประเด็น มีความสำคัญ ดังนั้น
ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
 

 

การประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้กลไกคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ โดยประเมินผลช่วงสิ้นสุดโครงการ (Ex Post 
Evaluation) ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน 
ร่วมกันสำรวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรรวม 36,233 ราย สรุปได้
ดังนี้  

โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดยนำข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนผู้ปลูกพืช ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/
จับสัตว์น้ำ ทะเบียนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทะเบียนผู้ปลูกยางพารา ทะเบียนผู้ปลูกยาสูบ ทะเบียน
ผู้ปลูกอ้อย มาคัดกรองความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมาย ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถาน
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) (โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ที่กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ และ
ผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญของกรมบัญชีกลาง และระบบประกันสังคมของ
สำนักงานประกันสังคม เพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือภายใต้มาตรการต่างๆ ของภาครัฐเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 กันยายน  
2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 113,304.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.25 ของวงเงินที่จัดส่งให้ ธ.ก.ส. 
โอนเงินให้เกษตรกรตามรายชื่อที่คัดกรองแล้ว 

การดำเนินงานโครงการสามารถช่วยหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และ
ครอบครัวได้ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ โดยเกษตรกรร้อยละ 99.54 เห็นว่า
โครงการฯ สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ในระดับมาก ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.11 (คะแนนเต็ม 5) โดยเกษตรกรนำเงินที่ได้รับการช่วยเหลือไปใช้ในหลายด้าน เช่น เกษตรกร
ร้อยละ 71.58 นำเงินไปลงทุนทางการเกษตร เช่น ซื้อปุ๋ย ยา ฮอร์โมน อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
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และปรับปรุงโรงเรือน บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการเกษตร เฉลี่ย 6,113.45 บาทต่อราย 
รองลงมาร้อยละ 62.56 นำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน เฉลี่ย 3 ,930.70 บาท
ต่อราย และร้อยละ 21.38 นำเงินไปชำระหนี้สิน จ่ายค่าเช่า เฉลี่ย 889.48 บาทต่อราย เมื่อวิเคราะห์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า งบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง
รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วยเกษตรกรที่เพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ 
ทำประมง จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จำนวน 401 ,813 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
3.48 เท่าของวงเงินช่วยเหลือ โดยเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดจากการลงทุนทางการเกษตร 
จำนวน 198,099 ล้านบาท การบริโภค จำนวน 193,068 ล้านบาท และการลงทุนนอกการเกษตร
จำนวน 10,645 ล้านบาท ทำให้มีการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้น ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมเติมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจต่อเนื่องไปด้วย 

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวม พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 99.42 พึงพอใจต่อโครงการ โดยร้อยละ 81.28 พึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด โดยหลัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในช่วงแรก และเมื่อโครงการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว เกษตรกรแต่ละรายมีการปรับรูปแบบการใช้ชีวิต หรือวิถีการผลิต
ทางการเกษตร ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายด้าน โดยร้อยละ 52.87 มีการปรับวิถีการผลิต
ทางการเกษตรจากการผลิตแบบเชิงเดี่ยว เป็นแบบเกษตรผสมผสาน รองลงมาร้อยละ 37.57 
นำเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ทันสมัยมาใช้ในการทำการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น  
ร้อยละ 29.36 มีการลดการใช้แรงงานหรือการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing 
ร้อยละ 22.11 ลดพื้นที่การทำการเกษตร/ลดจำนวนการผลิตสินค้าเกษตรลง ร้อยละ 20.16 
ทำการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังคงมีรูปแบบหรือวิถีการจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร ในรูปแบบเดิม โดยร้อยละ 65.39 ยังคงจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในช่องทาง
เดิมที่เคยจำหน่าย รองลงมา ร้อยละ 25.15 จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ 
และร้อยละ 22.60  ไม่ได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรมีไม่เพียงพอ
ต่อการจำหน่าย เกษตรกรมีการเก็บไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน แต่ยังมีเกษตรกรส่วนใหญ่
ร้อยละ 69.75 มีการปรับเปลี่ยนในการทำอาชีพเสริม รองลงมาร้อยละ 35.43 เกษตรกรรับจ้าง
นอกภาคเกษตร และร้อยละ 14.96 เกษตรกรปรับเปลี่ยนโดยออกนอกภาคการเกษตรไปทำอาชีพอ่ืน 
เช่น ค้าขาย เป็นต้น  

โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรและครอบครัว เกษตรกรนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การนำไปลงทุนทางการเกษตร ซื้อปัจจัยการผลิตบางส่วน แต่เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จึงมีการปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดรับสภาพ
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ข้อเท็จจริง และขยายระยะเวลาโครงการให้สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์โครงการ
ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และต้องการขึ้นทะเบียน
เป็นรายหน่วยงาน ดังนั้น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรของแต่ละหน่วยงานควรกำหนดข้อมูลพื้นฐาน
เป็นรูปแบบชุดข้อมูลลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือ 
เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียน หน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรจึงควรประชาสัมพันธ์ 
และมีระบบกระตุ้นเตือนให้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น เกษตรกร
ผู้สูงอายุยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงควรสร้าง
เกษตรกรผู้นำเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ และช่วยแก้ไขปัญหาการส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารต่อไป   
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 

 

คณะกรรมการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 
ปี 2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ตามท่ีกรมปศุสัตว์เสนอ โดยกองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณ 
161,727,560 บาท ระยะเวลา 8 ปี และกรมปศุสัตว์ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนฯ 
เรียบร้อยแล้ว  

 

ผลการดำเนินงาน  
1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจิสติกส์ครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน

ให้วิสาหกิจชุมชน 4 แห่ง โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 890 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 95.70 ของเป้าหมาย มีการเลี้ยงโคก่อนขุน 326 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของเป้าหมาย 
และเลี้ยงโคขุน 302 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.75 ของเป้าหมาย การติดตามงานของเจ้าหน้าที่
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จากส่วนกลางกรมปศุสัตว์ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย การปรับปรุงคอกกลางเลี้ยงโคขุนต้นน้ำ/
กลางน้ำของเครือข่ายวิสาหกิจโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี ดำเนินการแล้วครบตามเป้าหมาย  
ส่วนการก่อสร้างคอกกลาง โรงเก็บอาหาร และอาคารที่พัก ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ
ล้านนา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2563 

2. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปและขยายโอกาสทางการตลาด บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ 
จำกัด โดยมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง สร้างห้องผลิต 1 แห่ง สร้างห้องเย็น 1 แห่ง และ
อาคารจอดรถ 1 หลัง การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 9 รายการ การปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือน
และอุปกรณ์ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการเลี้ยงโคก่อนขุนและจัดหาปัจจัยการผลิตดำเนินการแล้ว 
739 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.54 ของเป้าหมาย และซื้อโคขุนปลายน้ำเพ่ือแปรสภาพแล้ว 1,320 ตัว   
คิดเป็นร้อยละ 75.43 ของเป้าหมาย เนื่องจากจำนวนโคขุนจากเกษตรกรเครือข่ายมีน้อย ยังไม่พร้อม
จำหน่าย ทำให้บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด สามารถรับซื้อโคขุนปลายน้ำเพื่อแปรสภาพได้น้อย 

3. ค่าใช้จ่ายการให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตและการเลี้ยงโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ 
เบิกจ่ายแล้ว 1,085,810 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของเป้าหมาย 

4. เบิกจ่ายงบประมาณทั้งโครงการแล้ว 106,696,810 บาท คิดเป็นร้อยละ  67.34 
ของเป้าหมาย 

 

ผลการติดตาม 
ศูนย์ประเมินผลลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตาก นครสวรรค์ 

สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 และจังหวัดราชบุรี วันที่ 10 กันยายน 2563 
สรุปผลการติดตามได้ดังนี้ 

1. การจัดซื้อลูกโคหย่านมและโคขุน  
1.1 วิสาหกิจชุมชนฯ ไม่สามารถจัดซื้อลูกโคหย่านมได้ตามแผน เนื่องจากได้รับ

งบประมาณล่าช้าจากกรมปศุสัตว์ อีกท้ังยังมีการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการฯ และปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ไม่ชัดเจน  

1.2 มีการซื้อโคขุนในน้ำหนักที่เกินกว่าที่โครงการกำหนด เนื่องจากสมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายต้องการจำหน่ายโคท่ีมีน้ำหนักสูง นอกจากนี้ราคารับซื้อโคในตลาดสูงกว่า
ราคาที่โครงการกำหนด ทำให้สมาชิกเครือข่ายมีทางเลือกในการจำหน่ายโคมากขึ้น 

1.3 บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด รับซื้อโคจากเครือข่ายโคเนื้อไทย ซึ่งบางส่วนเป็น
วิสาหกิจชุมชนฯ/สหกรณ์/เกษตรกร ที่ไม่ได้รับเงินงบประมาณของโครงการฯ เนื่องจากวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนของโครงการไม่สามารถจำหน่ายโคขุนให้กับบริษัทได้ตามแผน
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ของโครงการ นอกจากนี้การก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์หลายรายการมีต้นทุนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากโครงการฯ  

2. การปรับแผนการดำเนินงาน 
กรมปศุสัตว์และวิสาหกิจชุมชนฯ จะขอเสนอปรับแผนการดำเนินงานโครงการ 

และข้อกำหนดของโครงการให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลา ส่วนบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด จะขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการชำระปีที่ 1 เหลือร้อยละ 1 
และชำระหนี้ปีที่ 1 ร้อยละ 50 ตามแผนโครงการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นดังกล่าวกรมปศุสัตว์ เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนฯ และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด จะเสนอต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้งเมื่อดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

3. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  
3.1 จากการติดตามในพ้ืนที่ พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการยังมีความเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อน อาทิ เรื่องการโอนเงินงบประมาณ การจัดซื้อโคไม่ตรงตามขนาดที่โครงการกำหนด 
ดังนั้นกองทุนฯ ควรมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือทำความเข้าใจแนวทาง 
การดำเนินงานทั้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ 
และบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด 

3.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ บางแห่ง ได้จัดซื้อโคน้ำหนักที่สูงกว่าที่โครงการ
กำหนด โดยใช้งบประมาณเท่าเดิมกับที่ได้รับ ส่งผลให้เป้าหมายจำนวนโคลดลง โดยยังไม่ได้
ขออนุมัติจากกองทุนฯ ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และเป้าหมายโครงการ ดังนั้นกองทุนฯ จึงควร
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาการทำสัตยาบัน และปรับเปลี่ยน
เป้าหมายโครงการต่อไป 
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 การจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาดประจำปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมจัดร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  

15 - 24 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และมอบหมาย
ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  
ทำการประเมินผลการจัดร้านดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปผลการประเมินผล 
ได้ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าชมร้าน มีผู้เข้าชมร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้น  
67,264 ราย  

2. วัตถุประสงค์ในการมาชมร้าน ผู้เข้าชมร้านร้อยละ 87.07 ต้องการมาชม/ซื้อสินค้า
มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 44.40 ต้องการมาเล่นเกมตกปลาหรรษา และร้อยละ 12.93 ต้องการ
มารับประทานอาหาร โดยกิจกรรมร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายละ 376 บาท  
รองลงมาซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายละ 346 บาท  

3. กิจกรรมการจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 20 ร้านค้า มีรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายตลอด 10 วัน จำนวน 4,076,049 บาท มากกว่าเมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน
1,200,241 บาท (รายได้ปี 2561 จำนวน 2,875,808 บาท) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.74 โดยร้านค้า 
3 ลำดับที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ ร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ ตกปลาหรรษา และร้านนมไทย-เดนมาร์ค 
ส่วนร้านค้า 3 ลำดับที่มียอดจำหน่ายต่ำสุด ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณัชกร) 

4. ความพึงพอใจของผู้ เข้าชมร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เข้าชมร้าน
มากกว่า ร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจในด้านสถานที่จัดงาน การจัดสถานที่ภายในร้าน ความเหมาะสม
ของกิจกรรม และร้านสเต๊กของกรมปศุสัตว์ ส่วนผู้เข้าชมที่มีความพึงพอใจระดับน้อย เนื่องจากสถานที่
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จัดงานอยู่ใจกลางเมือง การจราจรค่อนข้างติดขัด สถานที่จอดรถมีน้อย ภายในโต๊ะและเก้าอ้ีไม่เพียงพอ 
ร้านมีอากาศค่อนข้างร้อน จึงอยากให้ติดเครื่องปรับอากาศ และอยากให้ปรับรูปแบบการจัดร้าน
ให้มีความน่าสนใจมากกว่านี้ ต้องการให้นำสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง และสินค้า
หัตถกรรม/จักสาน โดยเน้นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มาจำหน่ายเพิ่ม และต้องการให้มีการแสดงสดบนเวทีหรือเปิดเพลงอย่างต่อเนื่อง 

5. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
5.1 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บนเต็นท์ 

มีก่ิงไม้บัง ควรติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และป้ายชื่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตัวอักษรเป็นสีขาว ไม่โดดเด่น ทำให้มองเห็นได้ยาก ควรเปลี่ยนสีอักษรให้สะดุดตายิ่งขึ้น  

5.2 การจัดสวนหย่อมมีขนาดใหญ่ ทำให้เปลืองเนื้อที่ ควรปรับขนาดให้เล็กลง เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ของร้านค้า  

5.3 การประชาสัมพันธ์ ควรมีการจัดลำดับคิวเนื่องจากมีเครื่องขยายเสียง 2 เครื่อง  
ทำให้เสียงประชาสัมพันธ์ซ้อนกัน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ควรมีข้อมูลของแต่ละร้านค้า    

5.4 เกมตกปลาหรรษา ตั้งอยู่ด้านใน ทำให้ผู้ เข้าชมงานบางส่วนไม่ทราบว่าบูธ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกิจกรรมดังกล่าว ควรย้ายมาไว้บริเวณด้านหน้า เพื่อดึงดูด
ความสนใจให้ผู้เข้าชมร้านมาร่วมเล่นเกม 

5.5 ร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์
และต้องรอคิวนาน ควรจัดหาเก้าอี้เสริมมาให้บริการนั่งรอ และในการจัดโต๊ะให้กับผู้ที่เข้ามา
รับประทานอาหาร ควรจัดคนให้เหมาะสมกับขนาดโต๊ะ เช่น ลูกค้ามา 1 - 2 ราย ควรจัดเป็นโต๊ะ
ขนาดเล็ก 

5.6 การจัดร้านค้า ร้านค้าที่อยู่ด้านในยากต่อการสังเกตเห็นชนิดของสินค้า ดังนั้น
ควรจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายไวนิลนำเสนอสินค้า แล้ววางไว้ตรงปากทางเข้าเต็นท์ อีกท้ัง
ควรช่วยกระตุ้นยอดจำหน่าย โดยการจัดโปรโมชั่นหรือช่วงเวลานาทีทอง และควรมีเอกลักษณ์
ที่สะท้อนภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น หมวกหรือผ้ากันเปื้อน 

5.7 การวางแผนผังร้านค้า ควรแยกประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ เช่น อาหาร เสื้อผ้า 
และเครื่องสำอาง (แยกของกินออกจากของใช้)  
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 กิจกรรม Happiness to All 
 

 

กิจกรรม Happiness to All ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 
2562 และครั้งที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จากนโยบาย “Happiness KPI” ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรให้มีความผาสุก เกิดความรักความผูกพัน ระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานและองค์กร และเพ่ือให้บุคลากรของ ศปผ. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน และการนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบ  

 
 กิจกรรม 5 ส.       

 

กิจกรรม 5 ส. ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พร้อมด้วยข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ โดยทำความสะอาดบริเวณห้องทำงานของแต่ละส่วน และโต๊ะทำงานของตนเอง 
รวมทั้งบริเวณทางเดิน ชั้น 7  8 และ 9 อาคารนวัตกรรม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด ก่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี สะดวกสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรและบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาติดต่อราชการ 

 
 

กิจกรรมของศูนย์ประเมินผล 
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 การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

 

การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2562 ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมรับฟัง พิจารณา และให้ความเห็น
ต่อแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินงาน  

 
 การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

การจัดสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ 
และรับทราบแนวทางในการขับเคลื่อน รวมทั้งแนวทางการติดตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในหลากหลายมิติ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อน ผลักดัน
การดำเนินงานโครงการ มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธาน  

 

การประชุม/สัมมนา 
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 การประชุมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร             
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น 

 

การจัดประชุมการกำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ในการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2563 เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 8 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบตลาด
นำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ให้เกษตรกร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

 
 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563 และการจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน ปี 2564 

 

การจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  ปี 2563 และ
การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เพ่ือให้หน่วยงานได้รายงานผล
การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างความเข้าใจและร่วมกันพิจารณา
แนวทางการปฏิบัติงาน ในปี 2564 ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินผล ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพโครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับ สศท. 1 - 12 กนผ. และ สวศ. ได้ดำเนินงานโครงการ   
ในปีงบประมาณ 2563 และมีการรายงานผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
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 การประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2563 และ
แผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2564 

 

การจัดประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ  ปี 2563 และ
แผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เพ่ือให้หน่วยงาน
ได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินผลในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพโครงการพระราชดำริ ร่วมกับ สศท. 1 - 12 ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
ในปีงบประมาณ 2563 และมีการรายงานผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  

 
 การสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานไปสู่ระบบราชการ 4.0 
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

 

การจัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไปสู่ระบบราชการ 
4.0 ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 เพ่ือร่วมกันระดม
ความเห็นเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบบริหาร (นายศรีไพร บุญยะเดช) มาบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารองค์กรด้วย  
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 คณะกรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ สศก. (สผพ.) คำสั่งที่ 222/2559 
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ สศก. (สผพ.) คำสั่งที่ 758/2559 
3. คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี สศก. (สผพ. ฝบท.) คำสั่งที่ 744/61 
4. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร สศก. (สปพ) คำสั่งที่ 303/2559 
5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. (สผพ.)  

คำสั่งที่ 222/2559 
6. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. 

(สวป.) คำสั่งที่ 190/2560 
7. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ สศก. (กำหนดราคากลางพิจารณา TOR) 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และตรวจรับฯ 4 คณะ (สปส.) คำสั่งที่ 37/2563 
8. คณะกรรมการพิจารณาผลการการประกวดราอิเลคทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  (สปส.) คำสั่งที่ 34/2563 

 คณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. คณะกรรมการกำกับทางวิชาการ เพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ : โครงการเตรียมความพร้อม
ต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness preparation Proposal:R-PP) สศก. (สวป.) คำสั่งที่ 2195/2562 

2. คณะกรรมการกลางจัดรูปที่ดินและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตั้งตาม พรบ.จัดรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 (คณะอนุกรรมการย่อย 6 คณะ) (สปป.) 

3. คณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (หมวด 2) (ผอ.ศปผ./สปป.) ตั้งตาม พรบ. 
จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ 
(ผอ.สปป.) 

 คณะทำงานศูนย์ประเมินผล 

1. คณะทำงานวิชาการศูนย์ประเมินผล (ทุกส่วน) คำสั่งที่ 6/2562 
2. คณะทำงานยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล (ทุกส่วน) คำสั่งที่ 9/2562 

คณะกรรมการ/คณะทำงาน 
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3. คณะทำงานสื่อสารองค์กรประจำศูนย์ประเมินผล (ทุกส่วน) คำสั่งที่ 19/2561 
4. คณะทำงานพัฒนาองค์การของ ศปผ. สปธ. สปส. คำสั่งที่ 18/2561 
5. คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สปส.  

คำสั่งที ่6/2562 

 คณะทำงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 6 (สปส.) 
คำสั่งที่ 9/2562 

2. คณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สศก. (สผพ.)  
คำสั่งที่ 125/2563 

3. คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สผพ.)  
คำสั่งที่ 851/60 

4. คณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สศก. (สผพ.)  
คำสั่งที่ 125/2563 

5. คณะทำงานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดทำยุทธศาสตร์และ
มาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ (สผพ.) คำสั่งที่ 179/2561 

 

 คณะทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (สวป.) คำสั่งที่ 683/2563 
2. คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สปส.)  

คำสั่งที่ 2/2562 
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ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ทำเนียบข้าราชการศูนย์ประเมินผล 
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ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช 
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ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง 

ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 
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ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 

ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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คณะผู้จัดทำหนังสอื 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ศูนย์ประเมินผล 

ที่ปรึกษา 

                   นายบุญลาภ   โสวัณณะ 

  

คณะผู้จัดทำ 

นางเพ็ญแข  ศุภณฐาพร 

นางพนิดา  โตพ่วง 

นายอนวัุฒน์  ผิวอ่อน 

นายสุวิทย์  ศิริโท 

นายชายศักดิ์  วุฒิศักดิ์ 

นางลออ  จิตต์ชอบ 

นางสาวณัฐชาสิตา สังฆโสภณ 

นายเมธี  จันต๊ะ 
  

จัดทำโดย 

            ศูนย์ประเมินผล 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เกษตรกลาง  บางเขน  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรงุเทพฯ  10900 

โทรศัพท์  0 2579 0507  โทรสาร 0 2579 0507   www.eva.oae.go.th 
 



ศูนย์ประเมินผล
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกลำง บำงเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 0507, 0 2579 0614 โทรสำร 0 2579 0507

www.eva.oae.go.th


