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สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 2562) 

 
 ด้วยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และโครงกำรที่มีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
ปัญหำอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรเป็นรำยไตรมำส จ ำนวน 
26 โครงกำร โดยรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบประเมินผลและติดตำมโครงกำรเชิงนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำรติดตำมในพ้ืนที่
ของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประเมินผล กำรรำยงำนครั้งนี้เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2562 สรุปสำระส ำคัญ
ดังนี้ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
             

 1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า มีกรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเป็นระบบและแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ เป้ำหมำยบริหำรจัดกำรน้ ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำน 
181,918 ไร่ งบประมำณ 49,886.104 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 747.988 ล้ำนบำท) 

1.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงของน้ ำภำคกำรเกษตร จัดกำรน้ ำท่วมและอุทกภัย จัดกำรคุณภำพน้ ำ และบูรณำกำรพัฒนำเพื่อพัฒนำ
พ้ืนที่ระดับภำค มีเป้ำหมำยรวม 1,440 รำยกำร ด ำเนินกำรจัดหำแหล่งน้ ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนและก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดขนำดใหญ่ รวม 2 รำยกำร   
คิดเป็นร้อยละ 0.38 

1.2 พัฒนำแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 40,000 บ่อ อยู่ระหว่ำงรออนุมัติงบประมำณ และในเขตปฏิรูปที่ดิน 130 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
1.3 ปฏิบัติฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้ ำ ลดปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในพื้นที่รวม 75.75 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.93 ของเป้ำหมำย 230 ล้ำนไร่ 
 

 2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีกรมพัฒนำที่ดิน ร่วมกับกรมส่งเสริม
กำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ื อบริหำรจัดกำร
พ้ืนที่ไม่เหมำะสมหรือเหมำะสมเล็กน้อยให้ปรับเปลี่ยนกำรผลิตตำมสภำพพ้ืนที่ เป้ำหมำย 203,658 ไร่ งบประมำณ 399.142 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 4.725 ล้ำนบำท) 

2.1 ภำพรวมของโครงกำร มีแผนสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรผลิตในพื้นที่ไม่เหมำะสม 203,658 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เช่น คัดเลือกเกษตรกร 
เตรียมกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และรวบรวมปัจจัยกำรผลิต 
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2.2 ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธำนี มหำสำรคำม และขอนแก่น  
1) ด้ำนกำรด ำเนินงำนปี 2563 หน่วยงำนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ อยู่ระหว่ำงรอจัดสรรงบประมำณและเตรียมกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
2) ด้ำนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรผลิตที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2562 

2.1) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 57.58 เห็นว่ำเพียงพอต่อกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต โดยเกษตรกรร้อยละ 94.12 ได้น ำปัจจัยกำรผลิต
ไปใช้ประโยชน์แล้ว อีกร้อยละ 5.88 ยังไม่ได้น ำไปใช้ เนื่องจำกประสบปัญหำภัยแล้ง 

2.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรร้อยละ 63.64 เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ขณะที่อีกร้อยละ 36.36 ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม เนื่องจำกข้อจ ำกัด
ด้ำนเวลำ โดยเกษตรกรร้อยละ 95.45 มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้แล้ว 

2.3) กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 97.26 มีกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตไปท ำเกษตรผสมผสำน ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้ำเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  
ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 54.55 ปรับเปลี่ยนกำรผลิตเต็มพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร และร้อยละ 45.45 มีกำรปรับเปลี่ยนบำงส่วน เช่น กำรท ำเกษตรผสมผสำนในลักษณะทยอย
ด ำเนินกำร เนื่องจำกขำดแคลนแรงงำน และแหล่งน้ ำไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 60.61 ได้รับผลผลิตแล้วจำกกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน 

2.4) ควำมยั่งยืนของโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 96.67 คิดว่ำจะท ำกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตต่อเนื่องในปีต่อไป โดยร้อยละ 17.65 จะขยำยพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ย 3.25 ไร่ ส่วนอีกร้อยละ 3.33 คิดว่ำจะไม่ท ำต่อ เนื่องจำกอำยุมำก มีปัญหำด้ำนสุขภำพ 

2.5) ประเด็นที่พบ คือ ในกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 40.98 ขำดแคลนน้ ำ ร้อยละ 29.51 ประสบปัญหำโรค/ศัตรูพืช ขำดแคลนแรงงำน 
ภัยธรรมชำติ และรำคำผลผลิตต่ ำ 

2.2.3 ข้อเสนอแนะ กรมพัฒนำที่ดินและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ควรด ำเนินกำรดังนี้ 
1) เพื่อให้หน่วยงำนระดับพ้ืนที่มีกรอบและแนวทำงท่ีชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน ควรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินโครงกำร ปี 2563 
2) เร่งจัดหำแหล่งน้ ำให้เพียงพอในช่วงแรกของกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้ทันต่อกำรน ำไปใช้ รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้

ด้ำนกำรป้องกันและก ำจัดโรค/ศัตรูพืชให้กับเกษตรกร 
3) ควรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกรก่อนด ำเนินกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เพ่ือให้เพียงพอต่อกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตของเกษตรกร 

 

3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับกรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กำรยำงแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำด ลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ิมผลผลิต และสินค้ำมีคุณภำพมำตรฐำน  เป้ำหมำยจ ำนวน 
3,822 แปลง งบประมำณ 1,617.602 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 60.487 ล้ำนบำท) 
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3.1 วิเครำะห์ จัดท ำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่ด ำเนินกำรตั้งแต่ ปี 2561 – 2563 จ ำนวน 310 แปลง จำกเป้ำหมำย 1,985 แปลง 
3.2 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรเชื่อมโยงตลำด กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรเพิ่มประสิทธิภำพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเลี้ยงสั ตว์ 

กำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฯลฯ รวม 186 แปลง (เป้ำหมำย 2,769 แปลง) เกษตรกรได้รับกำรอบรม 102 รำย (เป้ำหมำย 8,041 รำย) 
3.3 กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กำรบริหำรจัดกำรชุมชน กำรพัฒนำเกษตรกรเป็นผู้จัดกำรแปลง กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประชุมวำงแผนจัดสรร

งบประมำณ ส ำรวจควำมต้องกำร เตรียมกำรขออนุมัติหลักสูตรกำรฝึกอบรม เป็นต้น 
 

4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนำที่ดิน ร่วมกับกรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมำณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมูลค่ำของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ/บริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมกำรค้ำ/กำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์
ในประเทศ มำตรฐำนและระบบกำรรับรองสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ เป้ำหมำยพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ 660,000 ไร่ 
งบประมำณ 877.716 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 6.799 ล้ำนบำท) 

4.1 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรวิจัย สร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  
1) เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ กำรเตรียมกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี

กำรพัฒนำที่ดิน เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ เป้ำหมำย 62,450 รำย ด ำเนินกำรแล้ว ในส่วนของกำรอบรมเกษตรกรเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (รำยใหม่และ
รำยเดิม) และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS รวม 423 รำย ส่วนกำรอบรมควำมรู้ด้ำนอื่นๆ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและกำรโอนจัดสรรงบประมำณ  

2) ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน  มีแผนด ำเนินกำร 2 โครงกำร อยู่ระหว่ำง
จัดสรรงบประมำณ 

4.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเกษตรอินทรีย์ 
1) พัฒนำศักยภำพกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ ด ำเนินกำรจัดอบรมกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ กำรเตรียม

ควำมพร้อมบุคคลกรในกำรตรวจรับรอง จัดท ำบัญชี และพัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เป้ำหมำย 4,310 รำย ด ำเนินกำรแล้วในด้ำนกำรเพ่ิม
ศักยภำพกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ รวม 110 รำย ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ อยู่ระหว่ำงโอนจัดสรรงบประมำณ และก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

2) บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เอ้ือต่อกำรผลิตเกษตรอินทรีย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีแผนจัดท ำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) 1 โครงกำร และ
สร้ำงเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ PGS ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศ 5 ครั้ง อยู่ระหว่ำงกำรจัดสรรงบประมำณ 
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4.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรตลำดสินค้ำและบริกำร และกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
1) ผลักดันมำตรฐำนและระบบกำรตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ มีแผนกำรตรวจรับรองกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ฟำร์มเพำะเลี้ยงประมงอินทรีย์ 

แปลงพืชอินทรีย์ รวม 4,928 กลุ่ม 107,454 รำย พ้ืนที่ 963,050 ไร่ 1,699 ฟำร์ม ขณะนี้ได้มีกำรตรวจรับรอง ตรวจติดตำม และตรวจต่ออำยุมำตรฐำนปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 
26 ฟำร์ม คิดเป็นพื้นที่ 122 ไร่ และแปลงพืชอินทรีย์ 513 ฟำร์ม 

2) ส่งเสริมและพัฒนำตลำดสินค้ำและบริกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ มีแผนส่งเสริมพัฒนำตลำดปศุสัตว์สีเขียว 17 แห่ง 
4.4 แผนงำนบูรณำกำรพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ระดับภำค (ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน 

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
1) ส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ ด้ำนกำรเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำในนำข้ำวในพ้ืนที่ผลิตข้ำวหอมมะลิ เทคโนโลยีกำรจัดกำรดิน

ที่เหมำะสมและส่งเสริมระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS ซึ่งมีแผนจัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกร รวม 1,900 รำย  
2) ตรวจรับรองฟำร์มตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เป้ำหมำย 785 ฟำร์ม ด ำเนินกำรแล้ว 26 ฟำร์ม 
3) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกร เช่น พันธุ์ปลำ ปัจจัยกำรผลิตในกำรเลี้ยงปศุสัตว์ มีแผนด ำเนินกำร 910 รำย และสร้ำงแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ

อินทรีย์ 1 กลุ่ม 
 

5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 
และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำยที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำนและปลอดภัยส ำหรับ
กำรบริโภคหรือส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ เป้ำหมำย เกษตรกร/ผู้ประกอบกำรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน และแหล่งผลิต/สถำนประกอบกำร 
(แปลง/ฟำร์ม : ข้ำว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน งบประมำณ 863.260 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 83.552 ล้ำนบำท) 

5.1 ด้ำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยรับรอง 87 รำย (เป้ำหมำย 410 รำย) ส่วนกำรเตรียมกำรใช้มำตรฐำนบังคับ จัดท ำมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร พัฒนำศักยภำพระบบอำหำรศึกษำด้ำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร และพัฒนำระบบกำรผลิตและกำรตรวจรับรองให้ควำมพร้อม ฯลฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เช่น 
ส ำรวจผู้ประกอบกำร เตรียมกำรประกำศใช้ จัดประชุมเตรียมกำรร่ำงหลักสูตร โอนเงินงบประมำณ เป็นต้น 

5.2 ด้ำนกำรตรวจและรับรองมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์ข้ำว (GAP Seed) ระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ (ORG) ระบบมำตรฐำนข้ำว (GAP Grain) และมำตรฐำนโรงสีข้ำว 
และผลิตภัณฑ์ข้ำวอยู่ระหว่ำงกำรโอนจัดสรรงบประมำณให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวและศูนย์วิจัยข้ำว และวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

5.3 ด้ำนกำรตรวจรับรองสินค้ำปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟำร์ม/โรงงำน ร้ำนค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำปศุสัตว์ สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล
17,406 แห่ง (เป้ำหมำย 45,100 แห่ง) และตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 75,598 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 336,660 ตัวอย่ำง) 

 



 
 

5 

 

5.4 ด้ำนกำรตรวจรับรองสินค้ำประมง   
1) ตรวจประเมินมำตรฐำนและสุขอนำมัยฟำร์ม และสถำนประกอบกำร 5,498 แห่ง (เป้ำหมำย 31,097 แห่ง ปัจจัยกำรผลิตจำกแหล่งเพำะเลี้ยง/

สถำนประกอบกำร วิเครำะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กุ้งมีชีวิตส่งออกสำธำรณรัฐประชำชนจีนและตรวจติดตำมคุณภำพควำมปลอดภัยหอยสองฝำ รวม 12,943 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 199,476 ตัวอย่ำง)  

2) เฝ้ำระวังฟำร์มปลอดโรค 15 แห่ง (เป้ำหมำย 55 แห่ง) โรคสัตว์น้ ำ คุณภำพสิ่งแวดล้อมจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ และจัดกำรเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ
ในสัตว์น้ ำ 33,912 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 207,529 ตัวอย่ำง) และกำรป้องกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำและส่งออกสัตว์น้ ำ ซำกสัตว์น้ ำ และผลิตภัณฑ์ 23,931 ครั้ง (เป้ำหมำย 
80,300 ครั้ง) รวมทั้งผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพ่ือใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 3,091 ขวดหรือซอง (เป้ำหมำย 146,000 ขวดหรือซอง) และออกใบอนุญำต ใบรับรอง 
และใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน 155,154 ฉบับ (เป้ำหมำย 636,870 ฉบับ) 

5.5 ด้ำนกำรตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้)  
1) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP พืช รวม 17,190 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 25,000 ฟำร์ม) เกษตรกร 

15,668 รำย พ้ืนที่ 147,322.20 ไร่ ผ่ำนกำรรับรอง 15,043 ฟำร์ม เกษตรกร 13,297 รำย พื้นที่ 122,098 ไร่  โรงคัดบรรจุโรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด
เพ่ือรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรระบบ GMP 51 โรงงำน (เป้ำหมำย 450 โรงงำน) ผ่ำนกำรรับรอง 20 โรงงำน ตรวจสินค้ำจำกแหล่งผลิต (โรงงำนผู้ผลิตปุ๋ย/โรงงำนผู้ผลิต
วัตถุอันตรำย/สถำนที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์) จ ำนวน 200 ร้ำนค้ำ/โรงงำน 

2) พัฒนำและขยำยผลกำรลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่ส่งผลต่อเกษตรกรและคุณภำพสิ่งแวดล้อม 2 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย โดยตรวจสินค้ำ  
จำกแหล่งผลิต (โรงงำนผู้ผลิตปุ๋ย/โรงงำนผู้ผลิตวัตถุอันตรำย/สถำนที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์) จ ำนวน 200 ร้ำนค้ำ/โรงงำน 

3) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำเกษตรกร และเป็นวิทยำกรด้ำนมำตรฐำน GAP 35 รำย (เป้ำหมำย 400 รำย) อบรมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP และ
ศึกษำดูงำน 2,168 รำย (เป้ำหมำย 15,000 รำย) และติดตำมให้ค ำปรึกษำแนะน ำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 124 แปลง (เป้ำหมำย 15,000 แปลง) 

 

6. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีควำมแข็งแรง เป้ำหมำย 
จัดตั้งศูนย์บริกำรอำหำรสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 1 แห่ง สนับสนุนเกษตรกร 100 รำย งบประมำณ 17.665 ล้ำนบำท (อยู่ระหว่ำงจัดสรรงบประมำณ) 

ด ำเนินกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โดยสำธิตกำรท ำอำหำรสัตว์คุณภำพดี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ล ำปำง ซึ่ งเป็นศูนย์เดิม 
ที่ด ำเนินกำรในปี 2562 จ ำนวน 30 รำย (เป้ำหมำย 100 รำย) และมีแผนจัดตั้งศูนย์บริกำรอำหำรสัตว์ 1 แห่ง 
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7. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร พัฒนำศักยภำพกำรผลิต และกำรรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร ให้สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำด เป้ำหมำย 
เกษตรกร 1,200 รำย งบประมำณ 11.942 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 0.414 ล้ำนบำท) 

7.1 ส่งเสริมกำรปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้ำหมำย 1,200 รำย ด ำเนินกำรแล้ว 253 รำย โดยพัฒนำควำมรู้และศักยภำพให้กับเกษตรกร
รวม 116 รำย นอกจำกนี้มีแผนจัดท ำฐำนข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่ 10 จังหวัด และปรับปรุงและพัฒนำแปลงขยำยพันธุ์สมุนไพรฯ 12 จุด  

7.2 ผลกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธำนี และขอนแก่น 
1) กำรใช้ประโยชน์จุดเรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพืชสมุนไพร พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 88.10 มีกำรเข้ำใช้ประโยชน์ในจุดเรีย นรู้

ดังกล่ำว เช่น กำรศึกษำเทคโนโลยีกระบวนกำรผลิตสมุนไพรและกำรแปรรูป 
2) กำรจ ำหน่ำยผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 53.06 มีกำรจ ำหน่ำยผลผลิตแล้ว โดยร้อยละ 60.87 รวมกลุ่มจ ำหน่ำย ร้อยละ 39.13 จ ำหน่ำยเอง และ

อีกร้อยละ 46.94 ยังไม่ได้จ ำหน่ำยผลผลิต เนื่องจำกเพ่ิงเริ่มปลูก ผลผลิตเสียหำยจำกภัยแล้ง และเก็บไว้ขยำยพันธุ์ โดยเกษตรกรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตพืชสมุนไพร
เฉลี่ยรำยละ 1,163 บำทต่อเดือน 

3) ภำพรวมของโครงกำร เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ในระดับมำกที่สุด 
4) ประเด็นที่พบ เป็นข้อจ ำกัดด้ำนกำรผลิต ทั้งด้ำนเงินทุน อุปกรณ์แปรรูปผลผลิต แหล่งน้ ำ ตลำดรับซื้อผลผลิต และกำรจ ำหน่ำยผลผลิตให้กับโรงพยำบำล

ที่มีควำมต้องกำรซื้อเป็นจ ำนวนมำก ต้องขอรับรองแหล่งผลิต GAP ซึ่งเกษตรกรเห็นว่ำกำรขอรับรองดังกล่ำวต้องใช้เงินทุน มีข้ันตอนที่ยุ่งยำกและใช้เวลำค่อนข้ำงนำน 
5) ข้อเสนอแนะ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ควรเน้นกำรจัดหำและขยำยตลำดรับซื้อผลผลิต และเป็นที่ปรึกษำ ให้ควำมรู้ ท ำควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง    

ในกำรขอรับรองแหล่งผลิต GAP แก่เกษตรกร 
 

8. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร มีกรมกำรข้ำว และกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับสินค้ำเกษตร และส่งเสริม
พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูป กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน สำมำรถแข่งขันทำงธุรกิจได้ เป้ำหมำย 1,750 รำย งบประมำณ 29.328 ล้ำนบำท 
(เบิกจ่ำยแล้ว 2.551 ล้ำนบำท) 

8.1 พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูง รับสมัครกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร ในพ้ืนที่ หนองบัวล ำภู ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม หนองคำย 
นครพนม กำฬสินธุ์ พังงำ ตรัง พัทลุง แพร่ และล ำปำง แล้ว 12 รำย โดยมีควำมต้องกำรแปรรูป เช่น เครื่องดื่มในรูปแบบผง ข้ำวเม่ำ ข้ำวฮำงผงชงดื่ม ข้ำวตัง และเศษข้ำว
ที่เหลือจำกกำรอบข้ำวแต๋น ฯลฯ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำผู้รับจ้ำงพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
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8.2 พัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
1) ถ่ำยทอดควำมรู้แนะน ำ พัฒนำต่อยอดด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (เนื้อสัตว์ นม ไข่ สัตว์อ่ืนๆ) เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำปศุสัตว์ และสำธิตกำรแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (เนื้อสัตว์และนม) ให้แก่เกษตรกร รวม 160 รำย (เป้ำหมำย 1,500 รำย) ส่วนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ และสัตว์อ่ืนๆ มีเป้ำหมำย 250 รำย อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร  

2) ผลกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และมหำสำรคำม พบว่ำ หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรจัดอบรมกำรแปรรูปน้ ำนมขั้น
พ้ืนฐำน และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกไก่งวง แล้วบำงส่วน โดยในภำพรวมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ในระดับมำกที่สุด 
ที่ค่ำคะแนน 4.50 (คะแนนเต็ม 5) และเกษตรกรร้อยละ 100.00 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 

9. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น มีกรมกำรข้ำว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม ขยำยผลกำรผลิต สร้ำงอำชีพและรำยได้จำกสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เป้ำหมำย มูลค่ำสินค้ำข้ำวสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์/
ข้ำวพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ส่งเสริมสถำบันเกษตรกร 75 แห่ง และเกษตรกรแปรรูปสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 750 รำย งบประมำณ 16.985 
ล้ำนบำท (อยู่ระหว่ำงจัดสรรงบประมำณ) 

9.1 ส่งเสริมและขยำยผลกำรผลิตข้ำวบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพำะถิ่นระดับภำคใต้ (ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง) โดยมีแผนส่งเสริมสนับสนุน
กำรผลิตและขึ้นทะเบียนข้ำว GI ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง 1,000 รำย ตรวจรับรองคุณภำพ GI ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง 5 กลุ่ม แปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ข้ำวถุง 
4 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกำรเชื่อมโยงตลำดและประชำสัมพันธ์ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร พร้อมทั้งโอนจัดสรรงบประมำณให้กับศูนย์วิจัยข้ำวและ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว 

9.2 พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรบัญชี ตรวจเยี่ยมให้ค ำปรึกษำและก ำกับแนะน ำ รวมทั้งติดตำมประเมินผลแก่สถำบันเกษตรกร โดยมีแผนด ำเนินกำร 
75 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

9.3 พัฒนำส่งเสริมกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และพัฒนำช่องทำงกำรตลำด โดยมีแผนถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตรตำมอัตลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้แก่เกษตรกร จ ำนวน 750 รำย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนด ำเนินโครงกำรและจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำน
สังกัดกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

9.4 จัดท ำแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ โดยมีแผนศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรที่ได้รับกำรรับรอง
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 1 เรื่อง ขณะนี้ไดจ้ัดท ำโครงร่ำงงำนวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรจัดสรรงบประมำณ 
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10. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มีกรมกำรข้ำว และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรข้ำวโดยใช้
หลักกำรตลำดน ำกำรผลิตให้เกิดควำมสมดุลกับควำมต้องกำรของตลำด เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตลดต้นทุนกำรผลิต และรักษำเสถียรภำพรำคำข้ำวเปลือก เป้ำหมำยรำคำ
ข้ำวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภำพมำกขึ้น และครัวเรือนชำวนำมีรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยข้ำวเพ่ิมขึ้น งบประมำณ 1,342.417 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 
5.106 ล้ำนบำท) 

10.1 กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว (กรมส่งเสริมกำรเกษตร) ปีกำรผลิต 2562/63 รอบ 2 มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 64,532 ครัวเรือน 
(เป้ำหมำย 564,897 ครัวเรือน) พ้ืนที่ 1,293,758.58 ไร่ (เป้ำหมำย 9,309,579.54 ไร่)  ส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย โดยจัดเวทีชุมชนเตรียมควำมพร้อมและ
รับสมัครเกษตรกรแล้ว 3,270 รำย (เป้ำหมำย 18,000 รำย) และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนที่ขยำยผล 8 แปลง (เป้ำหมำย 600 แปลง) 

10.2 กำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำว  
1) ปีกำรผลิต 2562/63 รอบที่ 2 ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ปลูกข้ำว 3.12 ล้ำนไร่ (เป้ำหมำย 4.54 ล้ำนไร่) ส่วนปีกำรผลิต 2563/64 มีแผน

ด ำเนินกำรในเดือนพฤษภำคม 2563 ส่วนกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว สำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 12,370.12 ตัน (เป้ำหมำย 64,073 ตัน) และกระจำยเมล็ดพันธุ์
ได้ 4,620.57 ตัน (เป้ำหมำย 64,073 ตัน) 

2) กิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ กำรส่งเสริมระบบนำแบบแปลงใหญ่ กำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ กำรพัฒนำประสิทธิภำพ กำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะ
กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรผลิตพืชกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ครบวงจร
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติงำนรำยแปลง พร้อมทั้งโอนและจัดสรรเงินให้กับศูนย์วิจัยข้ำวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวในส่วนภูมิภำค 

 

11. การท าเกษตรผสมผสาน 
11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำน

ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่นำร้ำงให้กลับมำใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน และช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อยในกำรประ กอบอำชีพกำรเกษตร
ให้มีรำยได้ ควำมเป็นอยู่ดีข้ึน เป้ำหมำย พ้ืนที่นำร้ำง 1,000 ไร่ งบประมำณ 10.000 ล้ำนบำท ผลกำรด ำเนินงำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 

11.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื นที่ภาคใต้) กรมพัฒนำที่ดิน 
เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมจังหวัดภำคใต้เพ่ือกำรปลูกพืชในระบบเกษตรผสมผสำน เป้ำหมำย พื้นที่ในจังหวัดสงขลำ 
สตูล พัทลุง และตรัง จ ำนวน 3,000 ไร่ งบประมำณ 40.980 ล้ำนบำท ผลกำรด ำเนินงำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 

11.3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างย่ังยืน (เกษตรผสมผสาน) กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกยำงพำรำและปริมำณผลผลิตไม่ให้เกินควำมต้องกำรของตลำด และเพ่ิมรำยได้ให้กับเกษตรกรชำวสวนยำง เป้ำหมำย เกษตรกร 900 รำย 
งบประมำณ 2.313 ล้ำนบำท ผลกำรด ำเนินงำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ 
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12. การท าเกษตรอัจฉริยะ 
12.1 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง) มีกรมกำรข้ำว 

เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบกำรปลูกข้ำว กำรประเมินพ้ืนที่กำรปลูกข้ำว กำรระบำดโรค และแมลงศัตรูข้ำว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  
เพ่ือกำรวำงแผนและพัฒนำกำรผลิตข้ำวให้มีประสิทธิภำพ เป้ำหมำยจ ำนวนเทคโนโลยีที่สำมำรถประเมินพื้นที่ปลูกข้ำวในประเทศไทย และเทคโนโลยีภำพถ่ำยของโรคแมลง
ศัตรูข้ำวที่ส ำคัญ 3 เทคโนโลยี งบประมำณ 8.600 ล้ำนบำท  

ผลกำรด ำเนินงำน อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือพัฒนำระบบกำรผลิตข้ำว  โอนและจัดสรรเงินงบประมำณให้ศูนย์วิจัยข้ำว
ในส่วนภูมิภำค และเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ทำงกำรเกษตรเพ่ือจัดท ำแปลงสำธิตเกษตรอัจฉริยะ 

12.2 โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ มีกรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้ำนกำรเกษตร เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์
ร่วมกันและได้องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูล Big data ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรแปลงปลูก เป้ำหมำยจัดท ำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 4 แปลง (ปำล์มน้ ำมัน อ้อย
มะม่วง มันส ำปะหลัง) และโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะ 1 โรงเรือน งบประมำณ 8.169 ล้ำนบำท  

ผลกำรด ำเนินงำน อยู่ระหว่ำงกำรดูแลรักษำแปลง 
 

13. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กำรยำงแห่งประเทศไทย และกรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมปริมำณ
กำรใช้ยำงพำรำในหน่วยงำนภำครัฐ กระตุ้นให้มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำหรือผลิตภัณฑ์ที่มียำงพำรำเป็นส่วนผสมมำใช้ประโยชน์มำกขึ้น เพ่ิมรำยได้ให้กับเกษตรกรชำวสวนยำง
สถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง ลดควำมผันผวนและรักษำระดับรำคำยำงพำรำ เป้ำหมำย ภำครัฐมีปริมำณกำรใช้ยำงพำรำภำยในประเทศ คิดเป็นปริมำณน้ ำยำงสด 
1 ล้ำนตัน และกรมชลประทำน มีปริมำณกำรใช้น้ ำยำงข้น 29,912 ตัน ตลอดระยะเวลำโครงกำร งบประมำณ 2,180.036 ล้ำนบำท 

ผลกำรด ำเนินงำน กำรยำงแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่ำงรอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และกรมชลประทำน อยู่ระหว่ำงรอขั้นตอนกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 

14. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในเขต ส.ป.ก. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ดินและน้ ำ และสร้ำงควำมชุ่มชื้นในแปลงเกษตร ส่งเสริมให้อำชีพเกษตรกรรมสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืน และเกิดแหล่งปัจจัยพื้นฐำน
ตำมธรรมชำติ เป้ำหมำยพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร่ งบประมำณ 46.535 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 3.410 ล้ำนบำท)     

14.1 ด ำเนินกำรส่งเสริมระบบวนเกษตรในพ้ืนที่ส่วนบุคคลและพ้ืนที่สำธำรณะ รวม 3,162 ไร่ เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนกำรประชำสัมพันธ์
เพ่ือรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
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14.2 ผลกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธำนี และขอนแก่น 
1) กำรเข้ำร่วมโครงกำร มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรในพ้ืนที่ 4 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 748 รำย พื้นที่ 3,900 ไร่ หรือเฉลี่ย รำยละ 5.21 ไร่  
2) กำรสนับสนุนพันธุ์ไม้ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรจะได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ไม้ชนิดต่ำงๆ ได้แก่ ไม้ผล (ขนุน กล้วย มะพร้ำว มะม่วง  มะขำม 

มะนำว ฝรั่ง เงำะ มะปรำง มะยม มะไฟ ลองกอง น้อยหน่ำ และล ำไย) และไม้ยืนต้น (ยำงนำ ตะเคียน สัก ไผ่ตัน ชะอม มะค่ำ แคนำ พยูง ผักหวำน เพกำ และสมอ) เฉลี่ย
รำยละ 51 ต้น โดยเกษตรกรมีควำมคิดเห็นว่ำพันธุ์ไม้ที่ได้รับสนับสนุนมีคุณภำพระดับ “ดี”   

3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรปลูกพืชในระบบวนเกษตร ก่อนเข้ำรับกำรอบรมเกษตรกรมีควำมรู้
ในระดับ “ปำนกลำง” หลังผ่ำนกำรอบรมเกษตรกรมีควำมรู้ในระดับ “มำกทีสุ่ด” และเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมร้อยละ 88.00 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับ “มำกทีสุ่ด”  

4) กำรใช้ประโยชน์จำกแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 14.63 ได้รับประโยชน์จำกแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว เช่น หน่อไม้ ชะอม     
ได้น ำไปบริโภคเอง และแจกจ่ำยเพ่ือนบ้ำนคิดเป็นมูลค่ำเฉลี่ย 1,097 บำทต่อเดือน ส่วนร้อยละ 85.37 ยังไม่ได้รับประโยชน์ เนื่องจำกพืชที่ปลูกยังไม่ให้ผลผลิต 

5) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ในภำพรวมเกษตรกรควำมพึงพอใจระดับ “มำกทีสุ่ด” 
6) ประเด็นที่พบ คือกำรอบรมเกษตรกรตรงกับช่วงเวลำในท ำกำรเกษตรท ำให้เกษตรกรมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำร่วมอบรม 
7) ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำรับกำรอบรมได้ตลอดหลักสูตรควรเลือกช่วงเวลำให้เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยด ำเนินกำร

หลังช่วงฤดูเก็บเกี่ยว  
 

15. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มีกรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร 
15.1 กิจกรรมปรับปรุงคุณภำพดิน วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรด โดยใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับกำรใช้พืชปุ๋ยสด

รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงของพ้ืนที่ให้มีสภำพเหมำะสม สำมำรถท ำนำปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เป้ำหมำย พ้ืนที่ 67,727 ไร่ งบประมำณ 212.828 ล้ำนบำท 
15.2 กิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดินมีควำมรู้และเข้ำใจ

วิธีกำรปลูกกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกในกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำได้อย่ำงยั่งยืน จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ ลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินแก้ไข ปรับปรุง และฟ้ืนฟูดิน 
ที่เสื่อมโทรมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เป้ำหมำย 1,024,300 ไร่ งบประมำณ 777.474 ล้ำนบำท  

ผลกำรด ำเนินงำนเกษตรกรที่เข้ำร่วมทั้ง 2 กิจกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ 
15.3 ผลกำรติดตำมกิจกรรมปรับปรุงคุณภำพดิน กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ปี 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ 

พิษณุโลก อุดรธำนี ขอนแก่น และปทุมธำนี พบว่ำ 
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1) กิจกรรมปรับปรุงคุณภำพดิน 
1.1) เกษตรกรทั้งหมดได้รับกำรชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร/งำน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้รับกำรชี้แจงจำกเจ้ำหน้ำที่พัฒนำที่ดิน และได้น ำ

ควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรมในเรื่องของกำรใช้ ปูนขำว โดโลไมท์ (ปูนเพ่ือกำรเกษตร) ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองทั้งหมดแล้ว  
1.2) เกษตรกรร้อยละ 100 มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และด้ำนองค์ควำมรู้ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
1.3) ในปีงบประมำณ 2563 เจ้ำหน้ำที่จังหวัดได้ก ำหนดกรอบ เกษตรกรเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนโครงกำร/งำน แล้ว  
1.4) ประเด็นที่พบ กำรเผำตอซังในพ้ืนที่กำรเกษตรยังมีอยู่ พบได้บ่อย 
1.5) ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริม รณรงค์กำรลดเผำตอซัง กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพ่ือกำรเกษตร) ให้ทั่วถึง ครอบคลุม

พ้ืนที่มำกขึ้น เพรำะยังพบในพ้ืนที่มีกำรเผำตอซังกันอยู่อีกมำก รวมทั้งกำรใช้พืชปุ๋ยสด เพ่ือปรับโครงสร้ำงพื้นที่ให้มีสภำพเหมำะสมกับกำรผลิต 
2) กิจกรรมฟ้ืนฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 

2.1) เกษตรกร ร้อยละ 100 ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน โดยส่วนใหญ่ได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่พัฒนำที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 95.56 และจำกหมอดินอำสำคิดเป็นร้อยละ 4.44 โดยน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนเองแล้ว 

2.2) เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมโครงกำร/งำน ที่ระดับมำกท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.62) 
2.3) ประเด็นที่พบ ปัจจัยที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรที่ใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกร เช่น โดโลไมท์ เฉลี่ย 200 กิโลกรัมต่อรำย เป็นต้น 

รวมทั้งปัจจัยด้ำนแหล่งน้ ำยังคงเป็นปัญหำมำต่อเนื่อง โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้งกอปรกับช่วงต้นปีงบประมำณ 2563 เกษตรกรประสบปัญหำภัยแล้ ง กำรใช้ประโยชน์
จำกโครงกำร/งำน ยังไม่เต็มพ้ืนที่  

2.4) ข้อเสนอแนะ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น โดโลไมท์ เป็นต้น และด้ำนแหล่งน้ ำให้เกษตรกรควบคู่ไปกับกำรฟื้นฟู และป้องกันกำรชะล้ำง
พังทลำยของดิน เป็นเรื่องที่ส ำคัญยิ่ง รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิต ให้กับเกษตรกรร่วมด้วย 

 

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรให้มีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยว ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มำตรฐำน สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป้ำหมำย 77 แหล่ง
งบประมำณ 3.860 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 0.525 ล้ำนบำท) 

16.1 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนแผนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เป้ำหมำย 55 แหล่ง ด ำเนินกำรแล้ว 2 แหล่ง 
16.2 ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ มีแผนพัฒนำบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรเกษตร/เพ่ิมทักษะวิสำหกิจชุมชน 946 รำย ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวฯ ให้ได้มำตรฐำน  

77 จังหวัด และท ำข้อมูลเส้นทำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 9 เส้นทำง 
16.3 ผลกำรติดตำมแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ด ำเนินกำรในปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยำ และสุพรรณบุรี  
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1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนขนมหวำนทองเอน ต ำบลทองเอน อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
1.1) กำรเชื่อมโยงกิจกรรมกำรเกษตรภำยในชุมชน และจัดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวตำมเส้นทำงท่องเที่ยวชุมชน อำทิ เที่ยวชมงำนศิลปะท่ีสวนศิลป์

สุขศรี ศึกษำกำรท ำเกษตรผสมผสำนที่สวนค ำภำหรรษำ ชมกำรสำธิตกำรท ำขนมและกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรที่บ้ำนขนมหวำนทองเอน และเรียนรู้กำรปลูกมะม่วง
และกำรท ำน้ ำปลำหวำนที่สวนมะม่วงสองเรำ รวมทั้งเที่ยวชมธรรมชำติ และศึกษำวิถีชีวิตชุมชนทองเอน ประเพณี และวัฒนธรรมต่ำง ๆ ในลักษณะกำรท่องเที่ยวแบบไป – 
กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวผ่ำนกำรโทรจองเพ่ือนัดหมำยล่วงหน้ำ และกำรขำยทริปท่องเที่ยว รำคำ 950 บำทต่อรำย  

1.2) ด้ำนกำรตลำด กลุ่มมีกำรจัดท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “ท่องเที่ยว ทองเอน” 
สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 30 รำย โดยในปีที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 900 รำย จุดที่เป็นที่น่ำสนใจของ นักท่องเที่ยว คือ กำรสำธิต
กำรแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉำบหลำกหลำยรสชำติ และกำรท ำถั่วกรอบแก้วแบบไม่ใช้น้ ำมัน  

1.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 989,000 บำทต่อปี จำกกำรจ ำหน่ำย  
ทริปกำรท่องเที่ยว กำรจ้ำงงำน และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย“สวนไผ่ By ยำยลี” ต ำบลสวนพริก อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
2.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมกำรเกษตรแบบผสมผสำนโดยกำรน ำควำมรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยน ำมำต่อยอดจนเกิดเป็น

กำรท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่ำงสร้ำงสรรค์ ในลักษณะกำรท่องเที่ยวแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ผ่ำนกำรโทรจอง และส่งหนังสือรำชกำรเพ่ือนัดหมำย
ล่วงหน้ำ  

2.2) ด้ำนกำรตลำด ท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สวนไผ่ by ยำยลี” และมี
ร้ำนอำหำรส ำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตรทั้งสดและแปรรูป สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 100 รำย  โดยในปีที่ผ่ำนมำ     
มีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 1,200 รำย สิ่งที่เป็นที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ หน่อไม้ดองสูตรโบรำณของคุณยำยส ำลี และก๋วยเตี๋ยวหน่อไม ้

2.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 517,000 บำทต่อปี จำกกำรจ ำหน่ำย
อำหำรและเครื่องดื่ม สินค้ำทำงกำรเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

3) กลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หรือ “เมืองสำมศรี (Kaset Fresh Fin)” อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี อ ำเภอสำมชุก และ
อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมำชิกเครือข่ำยร่วมด ำเนินกำรทั้งสิ้น 6 ฟำร์ม ประกอบด้วยบ้ำนร่องสีทอง โชคอนันต์ข้ำวเพ่ือสุขภำพ ฟำร์มมะเขือเทศเชอ ร์รี่ 
“แตะขอบฟ้ำ” สวนทรัพย์วิมล Win Gardens และเพ่ิมทรัพย์เห็ดฟำร์ม 
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3.1) ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมกำรเกษตรที่หลำกหลำย ทั้งกำรผลิต  กำรแปรรูป กำรพัฒนำต่อยอด เพ่ือเพ่ิมคุณภำพผลผลิต
ทำงกำรเกษตรให้เป็นที่รู้จักปลอดภัย ได้มำตรฐำน และมีเอกลักษณ์ และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลิตทำงกำรเกษตร โดยส่วนใหญ่เป็นกำรท่องเที่ยวทั้งลักษณะกำรท่องเที่ยว
แบบไป – กลับ และแบบค้ำงแรมกับโฮมสเตย์ในพ้ืนที่ มีกำรเชื่อมโยงด้ำนที่พักกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำรกระจำยรำยได้ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ นักเรียน นักศึกษำ 
และครอบครัว ผ่ำนกำรโทรจองหรือส่งหนังสือรำชกำรเพ่ือนัดหมำยล่วงหน้ำ  

3.2) ด้ำนกำรตลำด ท ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สินค้ำเกษตร Young Smart 
Farmer Fresh Fin For You @KasetFreshFin” และกำรจัดบูธแสดงสินค้ำ บูธนิทรรศกำร เพ่ือจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตรทั้งสดและแปรรูปของแต่ละฟำร์ม
ร่วมกัน สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมำณวันละ 30 รำย โดยในปีที่ผ่ำนมำมีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมกว่ำ 1,440 รำย สิ่งที่เป็นที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ กล้วย
ตำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เห็ดทอดกรอบ มะม่วงกวนเยื่อไผ่ กล้วยกรอบแก้ว มะเขือเทศเชอร์รี่อบแห้ง และทองม้วนข้ำวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น 

3.3) ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน หลังจำกท ำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีกำรเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรำยได้ประมำณ 989,000 บำทต่อปี จำกกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำทำงกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และท่ีพักโฮมสเตย์ 

4) ประเด็นที่พบ  
4.1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนขนมหวำนทองเอน เปิดให้บริกำรท่องเที่ยวเฉพำะช่วงเดือนมีนำคม – พฤษภำคม เนื่องจำกเป็นช่วงที่มะม่วงให้ผลผลิต

มีข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกรที่จะมำท ำงำนด้ำนกำรต้อนรับและแนะน ำนักท่องเที่ยว ต้องอำศัยช่วงปิดเทอมเพ่ือให้ลูกหลำนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษำมำช่วยท ำงำนด้ำนนี้ และ
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจำกมีกำรประชำสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์น้อย อยู่ห่ำงจำกถนนสำยหลัก และมีเส้นทำงซับซ้อน  

4.2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย“สวนไผ่ By ยำยลี” เปิดให้บริกำรกำรท่องเที่ยวตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุดท ำกำร 
มีพื้นที่ส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว และกำรเดินทำงสะดวก เนื่องจำกอยู่ติดถนนสำยหลัก มีท ำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในระยะรัศมี  20 กิโลเมตร อำทิ 
ค่ำยโพธิ์สำมต้น วัดป้อมรำมัญ วัดสำมวิหำร และเพนียดคล้องช้ำง เป็นต้น 

4.3) กลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) “เมืองสำมศรี (Kaset Fresh Fin)” กำรบริกำรจัดกำรในภำพรวมไม่ต่อเนื่อง 
ผู้ดูแลหลักของแต่ละฟำร์มเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งมีภำรกิจดูแลหน้ำที่หลำยอย่ำง อำทิ เป็นวิทยำกรในกำรอบรม และกำรประชุมทั้งในพ้ืนที่และ
ต่ำงจังหวัด รวมทั้งกลุ่มขำดเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรพัฒนำจุดเรียนรู้และกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้มีควำมน่ำสนใจ และรองรับนักท่องเที่ยวได้มำกข้ึน 

4.4) สินค้ำและผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง เนื่องจำกขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง และสินค้ำยังไม่มีมำตรฐำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของกลุ่มในกำรยื่นขอกำรตรวจรับรอง 
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5) ข้อเสนอแนะ 
5.2) ควรมีกำรร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนระดับพ้ืนที่ในกำรช่วยประชำสัมพันธ์ อำทิ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น 
5.3) ควรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร และกำรบริกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้มีควำมต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำ 

สู่กำรท่องเที่ยวเชิงพำณิชย์ที่เป็นระบบมำกขึ้น เน้นกำรสนับสนุนตำมควำมต้องกำร ศักยภำพ และควำมพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
 

17. โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์เพ่ือจ ำหน่ำยผ้ำไหมภำยใต้โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
200,000 เมตร กระตุ้นอุปทำนให้เกิดควำมต้องกำรซื้อผ้ำไหมเพ่ิมมำกข้ึน จัดจ ำหน่ำยผ้ำไหมให้ผู้บริโภคเข้ำถึงผู้ผลิตและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน เป้ำหมำย
ด ำเนินกำรในพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่ำน ตำก เชียงใหม่ อุดรธำนี สกลนคร หนองคำย เลย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ 
มุกดำหำร นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี กำญจนบุรี ชุมพร นรำธิวำส อุบลรำชธำนี และศรีสะเกษ งบประมำณ 7.290 ล้ำนบำท 

ผลกำรด ำเนินงำน อยู่ระหว่ำงรอจัดสรรงบประมำณ 
 

18. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
18.1 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมควำมสำมำรถและ
โอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง เป้ำหมำย เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตร โ ดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมแนวพระรำชด ำริ ให้แก่เกษตรกร ประชำชน นักเรียน และนักศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ และขยำยผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ ำเภออ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืนๆ 
ในภำคเหนือ งบประมำณ 1.698 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 0.024 ล้ำนบำท) 

1) สนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรฯ ในพ้ืนที่โครงกำรฯ 3 ครั้ง (เป้ำหมำย 12 ครั้ง) สนับสนุนกำรติดตำมงำน
ของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรและพ้ืนที่ขยำยผล 2 ครั้ง (เป้ำหมำย 4 ครั้ง) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนให้กองประสำนงำน
โครงกำรพระรำชด ำริส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง (เป้ำหมำย 12 ครั้ง) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 5,000 แผ่น อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2) สำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกไม้ผล 2 ไร่ (เป้ำหมำย 10 ไร่) และพืชผัก 2 ไร่ (เป้ำหมำย 5 ไร่) และดูแลรักษำพ้ืนที่
โครงกำร 1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย 
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3) กิจกรรมอื่นๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เสนอขออนุมัติและโอนเงินงบประมำณ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ซึ่งมีแผน     
กำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

3.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว 40 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย 1 ไร่ และจัดท ำแปลงเรียนรู้เผยแพร่
ควำมรู้กำรผลิตข้ำวและสำธิตกำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 5 ไร่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้กำรผลิตพืช 8 ไร่ และกำรฝึกอบรมเกษตรกร 30 รำย ป้ำยจุดเรียนรู้
แปลงหม่อน 1 จุด พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุกำรเกษตรบ ำรุงแปลงหม่อน 2 ไร่ แปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษ 2 ไร่ และดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ 1 ไร่ 

3.2) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว จัดท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสดกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ
กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ กรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกข้ำวในพ้ืนที่รวม 97 ไร่ 

3.3) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
(อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ) 

4) ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร ปี 2562 ภำยใต้ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำรสัมภำษณ์
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม สรุปได้ ดังนี้ 

4.1) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพและบัญชีรับจ่ำยภำยในครัวเรือน ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 110 รำย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถบริหำรรำยรับ รำยจ่ ำยภำยในครัวเรือนได้  
ผู้เข้ำอบรมจะได้รับสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนรำยละ 1 เล่ม ภำยหลังกำรอบรมจะมีกำรเข้ำติดตำมเพ่ือก ำกับและให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติมในกรณีที่เกษตรกรไม่สำมำรถท ำบัญชีได้ 

4.2) กิจกรรมภำยใต้กำรด ำเนินกำรของศูนย์วิจัยข้ำว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
4.2.1) หลักสูตรถ่ำยทอดเทคโนโลยี อบรมหลักสูตรกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้ำว และกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัด มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 

50 รำย เมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรม เกษตรกรจะได้รับวิทยุจ ำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เกี่ยวกับข้ำวและกำรท ำเกษตร โดยเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์วิจัยข้ำว
เชียงใหม่จะมีกำรให้ควำมรู้และกระจ่ำยข่ำวสำรผ่ำนทำงคลื่นวิทยุกระจำยเสียงทุกวันอังคำรที่ 2 และ 4 ของเดือน  

4.2.2) กำรจัดจุดเรียนรู้และแปลงสำธิตภำยในศูนย์ มีกำรจัดแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย โดยด ำเนินกำรร่วมกับ
กรมพัฒนำที่ดิน และแปลงเรียนรู้กำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบฯ เพ่ือสำธิตกำรปลูกปอเทืองหลังนำ เพื่อเป็นพืชปุ๋ยสด  ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรในกำรมำศึกษำ
หำควำมรู้ และบุคคลทั่วไปที่เข้ำมำท่องเที่ยวชมดอกปอเทืองอีกด้วย 

4.2.3) กิจกรรมสำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดิน ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6  เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปลูกไม้ผล มีเกษตรกรเข้ำร่วม 5 รำย พ้ื นที่ 10 ไร่ พืชผัก  
มีเกษตรกรเข้ำร่วม 4 รำย พ้ืนที่ 5 ไร่ และปลูกข้ำว มีเกษตรกรเข้ำร่วม 4 รำย พ้ืนที่ 7 ไร่ 
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4.3) ประเด็นที่พบ 
4.3.1) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังไม่มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ บำงหน่วยงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำภำยในศูนย์ฯ 
4.3.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ไม่สำมำรถจ ำควำมรู้จำกกำรอบรมได้ ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำ

เกษตรน้อย บำงส่วนไม่สำมำรถอ่ำนและเขียนหนังสือได้ กำรสอนท ำบัญชีครัวเรือนจึงไม่ประสบผลส ำเร็จ นอกจำกนี้เกษตรกรจ ำนวนมำกยังไม่รู้จักศูนย์ฯ และไม่ทรำบถึง
กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของศูนย์ ในส่วนของควำมต้องกำรของเกษตรกร ส่วนใหญ่ต้องกำรจะเข้ำร่วมอบรมเพ่ิมเติม โดยเฉพำะควำมรู้ใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 
และกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ก ำจัดหอยในนำ  

 

18.2 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์
เพ่ือให้บริกำรและพัฒนำ ศึกษำทดลองกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพ้ืนที่สูงสำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
ที่มีชีวิต ขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวม ทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และพัฒนำกำรท่องเที่ยวสืบสำนตำมรอยพระบำท เพ่ือกำรเรียนรู้สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้
แก่ประชำชนเป้ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ มีพ้ืนที่ 5 ,438 ไร่ 1 งำน 42 ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลหมอกจ ำแป่ 
อ ำเภอเมือง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลห้วยผำ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผลตำมแนวกว้ำงมุ่งเน้นกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้จำกศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริไปสู่พ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ ำเภอ งบประมำณ 4.169 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 0.007 ล้ำนบำท) 

1) ด ำเนินกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 100,000 ตัว (เป้ำหมำย 1,000,000 ตัว) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ/กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 
รวม 15 ไร่ (เป้ำหมำย 60 ไร่) กำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 10 ไร่ (เป้ำหมำย 30 ไร่) 

2) กิจกรรมอื่นๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เสนอขออนุมัติและโอนเงินงบประมำณจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ซึ่งมีแผนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.1) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น 3 ไร่ และแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง 2 ไร่ 
2.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรด้ำนกำรเกษตรเพ่ือลดรำยจ่ำยในครัวเรือน 60 รำย ด ำเนินงำน/ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 3 ครั้ง และรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ 12 ครั้ง  
2.3) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพันธุ์ข้ำวที่สูง 4 ไร่ พันธุ์ข้ำวไร่ที่สูง 4 ไร่ ธัญพืชเมืองหนำว 4 ไร่ จัดท ำแปลงขยำยสู่ชุมชน 6 ไร่ 

และถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 200 รำย รวมทั้งจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้กำรผลิตพืช 31 ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกร 60 รำย  
2.4) สำธิตกำรเลี้ยงแพะ-แกะ พ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน และส่งเสริม

กำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 รำย จ ำนวน 200 ตัว รวมทั้งส่งเสริมพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย  
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2.5) สนับสนุนวัสดุกำรเกษตรบ ำรุงรักษำแปลงหม่อน (ขยำยผลในโรงเรียน) 3 ไร่ ค่ำวัสดุในกำรผลิตพันธุ์หม่อน (ดิน แกลบดิบ แกลบด ำ ถุงด ำ)
1,000 ต้น จัดท ำโปสเตอร์องค์ควำมรู้ด้ำนหม่อนไหม 1 ป้ำย (อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขออนุมัติและโอนเงินงบประมำณ) 

2.6) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี รวม 100 รำย รวมทั้งแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่อง
หลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย (อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำย) 

3) ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร ปี 2562 ภำยใต้ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมสรุปได้ ดังนี้ 

3.1) กิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ด ำเนินกำรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 63 รำย ในพ้ืนที่ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้กับ
เกษตรกรได้เรียนรู้กำรผลิตพืชที่ปลอดภัย และกำรผลิตพืชที่ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 

3.1.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 77.78 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 22.22 ยังไม่เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ โดยเกษตรกรที่เข้ำเยี่ยมชมร้อยละ 66.67 เข้ำมำภำยในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรม
อำชีพเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรองลงมำร้อยละ 22.22 เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และร้อยละ 11.11 เพ่ือร่วมประชุม 

3.1.2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรอบรม/ฝึกอำชีพ จำกหน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินงำนภำยในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ
โดยเกษตรทั้งหมดจะได้รับกำรอบรมด้ำนพืช เรื่อง กำรขยำยพันธุ์พืช กำรปลูกพืชผัก กำรผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ กำรปลูกข้ำว  รองลงมำร้อยละ 77.78 รับกำรอบรม
ด้ำนพัฒนำที่ดิน เรื่อง กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพและร้อยละ 11.11 อบรมเรื่อง กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง นอกจำกนี้ เกษตรกร 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้วย เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ถังหมัก และกำกน้ ำตำล 
ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดมีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม และมีคุณภำพดี 

3.1.3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด และระดับมำก 
ในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 11.11 ส่วนที่เหลือร้อยละ 77.78 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจ
ระดับมำก ด้ำนกำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเกษตรกรร้อยละ 60.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.00 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และ
ด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 

3.1.4) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมที่ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 70.59 
มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับปำนกลำง และร้อยละ 29.41 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับมำก 
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3.1.5) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 64.71 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง รองลงมำ
ร้อยละ 23.53 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก ระดับมำกที่สุด และน้อยที่สุด ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 5.88 

3.1.6) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 77.78  น ำควำมรู้ 
ไปปรับเปลี่ยนกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ร้อยละ 85.71 ได้ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร รองลงมำร้อยละ 42.86 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงรูปแบบ
กำรเลี้ยงสัตว์กำรปลูกพืชให้ดีขึ้น ร้อยละ 28.57 ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภำพดีขึ้น และร้อยละ 14.29 ปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตร
เชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสำน) และร้อยละ 22.22 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร 

3.1.7) กำรขยำยผลควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 66.67 ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เช่น กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
กำรก ำจัดแมลงด้วยสำรสมุนไพร กำรใช้ปุ๋ยหมักชีวภำพ น้ ำหมักชีวภำพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้ อ่ืนต่อ เนื่องจำกเพ่ือนบ้ำนไปอบรม
มำพร้อมกันและเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ข้ำงเคียงก็ต่ำงคนต่ำงท ำแปลงเกษตรของตนเองไม่ได้ปรึกษำซึ่งกันและกัน 

3.1.8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร
เพ่ิมมำกข้ึน ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 23.08 ครัวเรือนได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพ่ิมขึ้น มีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตร และสำรพิษในร่ำงกำยลดลงจำกกำรลดใช้สำรเคมี ในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 11.11 

3.2) โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี  ด ำเนินกำร  
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) กรมส่งเสริมกำรเกษตร หลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 50 รำย เป็นเกษตรกรหมู่ที่ 4 บ้ำนนำป่ำแปก หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยขำน ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซี่งเกษตรกรจะได้รับกำรส่งเสริมให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หลักกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักกำรท ำกำรเกษตรโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยำว แตงกวำ ผักชี มะเขือ ผักบุ้ง ฯลฯ ส่วนกำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี 
มีเกษตรเข้ำร่วมโครงกำร 2 กลุ่ม จ ำนวน 50 รำย เป็นเกษตรกรหมู่ที่ 9 บ้ำนยอด หมู่ที่ 8 บ้ำนทบศอก ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะได้รับ
กำรอบรม เรื่องกำรผลิตปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ กำรท ำสำรไล่แมลงและได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เช่น วัสดุในกำรท ำปุ๋ยหมัก 
น้ ำหมักชีวภำพ กำกน้ ำตำล สำร พด. ถังหมัก ฯลฯ  

3.2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 92.31 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 7.69 ยังไม่เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ โดยเกษตรกรที่เข้ำเยี่ยมชม ร้อยละ 76.92 เข้ำมำภำยในศูนย์ฯ เพ่ือเข้ำชม ศึกษำ   
ดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เรื่อง กำรเลี้ยงแกะ กำรปลูกพืชผัก ระบบกำรปลูกพืช กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน รองลงมำร้อยละ 53.85 เพ่ือรับแจกปัจจัยกำรผลิต เช่น 
เมล็ดพันธุ์ข้ำว กล้ำไม้ ร้อยละ 38.46 เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ เช่น กำรปลูกข้ำวกำรผลิตปุ๋ยหมัก และเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  
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3.2.2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรอบรม/ฝึกอำชีพ จำกหน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินงำนภำยในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองฯ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.31 เข้ำรับอบรมด้ำนพัฒนำที่ดิน เรื่อง กำรผลิตกำรใช้ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ เชื้อไตรโคเดอม่ำ กำรเลี้ยงไส้เดือน รองลงมำร้อยละ 76.92 อบรม
ด้ำนพืช เรื่องกำรปลูกพืชผัก กำรปลูกไม้ผลบนพ้ืนที่สูง กำรปลูกพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง และในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 7.69 อบรมอบรมด้ำนปศุสัตว์ เรื่องกำรเลี้ยงวัว 
สุกร ไก่ไข ่และด้ำนประมง เรื่องกำรเลี้ยงปลำ 

3.2.3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และด้ำนปัจจัยกำรผลิต 
จ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

(1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 69.23 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 23.08 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
และร้อยละ 7.69 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 

(2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 22.22   
มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุดและร้อยละ 11.11 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

(3) ด้ำนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00  มีควำมพึงพอใจระดับ
ปำนกลำง ส ำหรับคุณภำพปัจจัยกำรผลิตที่แจกให้เกษตรกร เกษตรกรทั้งหมดมีควำมเห็นว่ำมีคุณภำพดี และช่วงเวลำในกำรแจกปัจจัยเหมำะสม 

3.2.4) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 65.22 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับมำก รองลงมำ
ร้อยละ 30.43 เข้ำใจในระดับปำนกลำง และร้อยละ 4.35 เข้ำใจในระดับมำกที่สุด 

3.2.5) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 71.43 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์มำก รองลงมำร้อยละ 14.29 
น ำไปใช้ประโยชน์ปำนกลำง ร้อยละ 9.52 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์มำกที่สุด และร้อยละ 4.76 น ำไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด 

3.2.6) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 84.62 น ำควำมรู้ไป
ปรับเปลี่ยนกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ร้อยละ 81.82 ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรลดใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร รองลงมำร้อยละ 63.64 ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ 
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 27.27 มีกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสำน และร้อยละ 18.18 ปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตร
เป็นแบบเกษตรยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.38 ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำกำรเกษตร เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนอำชีพจำกำรเกษตรเป็นหลัก
มำเป็นอำชีพค้ำขำย 

3.2.7) กำรขยำยผลควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 61.54 ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่องกำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ 
กำรท ำกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กำรปลูกพืชผัก ส่วนที่เหลือร้อยละ 38.46 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เนื่องจำกจ ำได้เฉพำะช่วงที่อบรมมำใหม่ๆ 
แต่พอนำนไปจดจ ำไม่ได้จึงไม่ได้ถ่ำยทอดต่อ 
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3.2.8) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ  พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 90.91 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร
เพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 63.64 ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 36.36 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 
และในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 27.27 ได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพิ่มข้ึนมีสุขภำพที่ดีจำกกำรลดใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร 

3.3) โครงกำรกำรสำธิตใช้ปุ๋ยพืชสด กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ สำธิตกำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์    
และปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด ำเนินกำร โดยสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนำที่ดิน มีกำรด ำเนินงำนอยู่ในพ้ืนที่ของศูนย์บริกำร
และพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จัดท ำแปลงสำธิตกำรผลิต กำรใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยพืชสดในฐำนเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดิน 
เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ำมำศึกษำดูงำน รูปแบบปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ ท ำควำมเข้ำใจจนสำมำรถน ำไปใช้ในพ้ืนที่แปลงเกษตรของตนเอง รวมทั้งกำรไปร่วมบูรณำกำรโครงกำร
กับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในกำรฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ และกำรไปสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำร 
เช่น เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สำรเร่ง พด. 1 พด. 2 ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ 

3.4) ประเด็นที่พบ 
3.4.1) ฐำนกำรเรียนรู้ภำยในศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บำงฐำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ประจ ำ

ฐำนกำรเรียนรู้ ท ำให้เกษตรกรเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ที่ฐำนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำ ไม่ได้รับควำมรู้กลับไปเท่ำที่ควร 
3.4.2) เกษตรที่เข้ำรับกำรรับกำรอบรมตำมโครงกำรไม่ตรงกับเป้ำหมำยของโครงกำร ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ และไม่ค่อยรู้หนังสือท ำให้

มีปัญหำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
3.4.3) กำรสนับสนุนปัจจัยต่ำงๆ ให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร และมีข้อจ ำกัดเรื่องจ ำนวนสมำชิกที่จะเข้ำร่วม

โครงกำร ท ำให้โครงกำรไม่ทั่วถึง ควรมีกำรเพ่ิมจ ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำร และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี เพ่ือกำรเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

18.3 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามแนวพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ให้บริกำรและพัฒนำ 
เพ่ือกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำชุมชนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในพื้นที่ตำมแนวพระรำชด ำริ  และพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสืบสำนตำมรอย
ยุคลบำทเพ่ือกำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพ่ิมแก่ประชำชน เป้ำหมำย พื้นที่หมู่บ้ำน 13 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 บ้ำนห้วยเดื่อ ต ำบล
ผำบ่อง (ศูนย์ศิลปำชีพฯ) หมู่ 5 บ้ำนท่ำโป่งแดง ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 บ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลผำบ่อง หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 11 บ้ำนม่อน
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ตะแลง ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 บ้ำนทุ่งกองมู ต ำบลปำงหมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย ต ำบลปำงหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง ต ำบลปำงหมู หมู่ 7 บ้ำนสบสอย ต ำบลปำงหมู 
หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ ต ำบลปำงหมู หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ ต ำบลปำงหมู และหมู่ 13 บ้ำนดอยแสง ต ำบลปำงหมู งบประมำณ 2.188 ล้ำนบำท  

1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 20 ไร่ (เป้ำหมำย 40 ไร่) สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 20 ไร่ (เป้ำหมำย 40 ไร่) สำธิตกำรปลูกพืช
ปลอดภัย/ผักอินทรีย์ และดูแลรักษำพ้ืนที่ 10 ไร่ (เป้ำหมำย 40 ไร่) ส่วนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 100,000 ตัว (เป้ำหมำย 1,000,000 ตัว) 

2) กิจกรรมอ่ืนๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เสนอขออนุมัติและโอนเงินงบประมำณจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ซึ่งมีแผนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยกำรจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 44 ไร่ และกำรฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรด้ำนกำรเกษตร

เพ่ือลดรำยจ่ำยในครัวเรือน 60 รำย กำรด ำเนินงำน/ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 3 ครั้ง และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ 12 ครั้ง  
2.2) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 10 ไร่ จัดแสดงพันธุ์ข้ำว และธัญพืชเมืองหนำว 100 ตัวอย่ำง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

4,000 กิโลกรัม จัดท ำแปลงขยำยสู่ชุมชน 6 ไร่ และถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 100 รำย  
2.3) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร 10 รำย จ ำนวน 200 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน และส่งเสริม

พัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแก่เกษตรกร 20 รำย 
2.4) สนับสนุนค่ำวัสดุบ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 1 ไร่ บริหำรจัดกำรแปลงหม่อน 2 ครั้ง จัดท ำโปสเตอร์องค์ควำมรู้ด้ำนหม่อนไหม 1 ป้ำย และ

ได้รับจัดสรรงบประมำณ 9,500 บำท (อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขออนุมัติและโอนเงินงบประมำณ) 
2.5) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ส่วนด้ำนสหกรณ์ มีแผนแนะน ำ ส่งเสริม 

ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย (อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ) 
2.6) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์  ได้แก่ แปลงกุหลำบและผักไฮโดรโปนิกส์ 1 ไร่ และแปลงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 ไร่ 

ส่วนกำรพัฒนำที่ดิน มีแผนสำธิตกำรกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 40 ไร่ และกำรปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภำพ 1 โครงกำร  
3) ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร ปี 2562 ภำยใต้ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่    

ที่เก่ียวข้องและเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม สรุปได้ ดังนี้ 
3.1) กิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ด ำเนินกำรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชำกำรเกษตร มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 40 รำย ในพ้ืนที่บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้กำรผลิตพืชที่ปลอดภัย และกำรผลิตพืชที่ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  
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3.1.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 92.30 ได้เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 7.70 ยังไม่เคยเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ โดยเกษตรกรที่เข้ำเยี่ยมชมร้อยละ 76.92 เข้ำมำภำยในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ
รองลงมำร้อยละ 61.54 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ 46.15 เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต และร้อยละ 15.38 เพ่ือรับแจกปัจจัยกำรผลิต 

3.1.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.00 เข้ำรับกำรอบรม 
เรื่อง กำรปลูกพืช กำรปลูกไม้ผล กำรผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 10.00 เข้ำรับกำรอบรม เรื่อง กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ กำรท ำสำร
ชีวภัณฑ์ 

3.1.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร นอกจำกกำรอบรม/ศึกษำดูงำน เรื่อง กำรปลูกพืช กำรปลูกไม้ผล กำรผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ กำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน จะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ น้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยหมัก เชื้อไตรโคเดอม่ำ สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 87.50 มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัย
กำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.50 มีควำมคิดเห็นว่ำไม่เหมำะสม เนื่องจำกปัจจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนบำงอย่ำงไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนในเรื่องช่วงเวลำในกำรแจก และคุณภำพของปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีควำมเห็นว่ำช่วงเวลำกำรแจกมีควำมเหมำะสม และคุณภำพดี  

3.1.4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 61.54 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
รองลงร้อยละ 30.77 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 7.69 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ส่วนควำมพึงพอใจของเกษตรกรด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลง
สำธิต กำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีควำมพึงพอใจระดับมำก 

3.1.5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมที่ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 63.64 มีควำมเข้ำใจ
ต่อเนื้อหำระดับมำก รองลงมำร้อยละ 31.82 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับปำนกลำง และร้อยละ 4.54 มีควำมเข้ำใจระดับมำกท่ีสุด  

3.1.6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 47.62 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก รองลงมำ
ร้อยละ 33.33 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง ร้อยละ 9.53 ระดับมำกที่สุดและระดับน้อย น้อยที่สุดในสัดส่วนที่เท่ำกันร้อยละ 4.76 

3.1.7) กำรน ำควำมรู้จำกฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 92.31 น ำควำมรู้
ไปปรับเปลี่ยนกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร และร้อยละ 7.69 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ส ำหรับเรื่องที่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ท ำกำรเกษตร นั้น ร้อยละ 75.00 ได้ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร รองลงมำร้อยละ 33.33 ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภำพดีขึ้น 
ร้อยละ 25.00 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์กำรปลูกพืชให้ดีขึ้น กำรปรับเปลี่ยนมำท ำเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 18.18 ปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตร
เชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสำน 
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3.1.8) กำรขยำยผลควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 84.62 ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อในเรื่อง กำรผลิตพืชอินทรีย์ 
กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ น้ ำหมักชีวภำพ กำรลดใช้สำรเคมีในกำรปลูกพืช ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.38 ไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เนื่องจำกเพ่ือนบ้ำนไปอบรม
มำด้วยกัน 

3.1.9) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร
เพ่ิมมำกขึ้น ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 23.08 ครัวเรือนได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพ่ิมขึ้น และมีควำมรู้ในเลือกซื้ออำหำรบริโภคในอัตรำที่เท่ำกัน ร้อยละ 7.69 

3.2) โครงกำรสำธิตใช้ปุ๋ยพืชสด กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ กำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ปรับปรุงจุด
เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำรฯ และปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด ำเนินกำร  โดยสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนำที่ดิน 
มีกำรด ำเนินงำนอยู่ภำยในพ้ืนที่ของศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จัดท ำแปลงสำธิตกำรผลิต กำรใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก น้ ำหมัก
ชีวภำพ ปุ๋ยพืชสดในฐำนเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดิน เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ำมำศึกษำดูงำน รูปแบบปฏิบัติ แนวทำงปฏิบัติ ท ำควำมเข้ำใจจนสำมำรถน ำไปใช้ในพ้ืนที่แปลงเกษตร
ของตนเอง รวมทั้งมีกำรไปร่วมบูรณำกำรโครงกำรกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในกำรฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ และกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำร เช่น เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สำรเร่ง พด. ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก และน้ ำหมักชีวภำพ 

3.3) ประเด็นที่พบ 
3.3.1) ฐำนกำรเรียนรู้ภำยในศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บำงฐำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ประจ ำฐำน

กำรเรียนรู้ ท ำให้เกษตรกรที่เข้ำมำศึกษำเรียนรู้ที่ฐำนโดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ไม่ได้รับควำมรู้กลับไปเท่ำที่ควร และในบำงฐำนเรียนรู้ขำดแคลนโรงเรือน และเครื่องจักรกล
กำรเกษตรในกำรท ำแปลงเรียนรู้ 

3.3.2) กำรจัดสรรงบประมำณพลำงก่อน ท ำให้มีปัญหำขำดแคลนงบประมำณในกำรท ำกิจกรรมต่อเนื่องในแปลงเรียนรู้ และกำรจ้ำงแรงงำน
ในกำรดูแลแปลงเรียนรู้ 

 

18.4 โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ ์
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ตำมแนวพระรำชด ำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริกำรพัฒนำแบบ
เบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในลักษณะองค์รวมขยำยผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตร และอำชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม 
เพ่ือประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี พ่ึงตนเองได้ พัฒนำเกษตรกรและคุณภำพชีวิตของเกษตรกรให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิกำรต่ำงๆ รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำ 
และสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสนับสนุนพัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยด ำเนินกำร
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ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อ ำเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 407,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำเป็น 9 พื้นที่ 106 หมู่บ้ำน 10,154 ครัวเรือน งบประมำณ
2.565 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 0.742 ล้ำนบำท) 

1) ประสำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำรฯ ในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี แล้ว 2 ครั้ง (เป้ำหมำย 20 ครั้ง) 
ส่วนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด ำเนินกำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำแล้ว 100,000 ตัว (เป้ำหมำย 5,000,000 ตัว) 

2) กิจกรรมอ่ืนๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เสนอขออนุมัติและโอนเงินงบประมำณจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ซึ่งมีแผนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.1) กำรอ ำนวยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะท ำงำน 3 ครั้ง กำรจัดท ำแผนบูรณำกำร/แผนปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 

2 ครั้ง กำรร่วมจัดนิทรรศกำรและอบรมโครงกำรฯ 2 ครั้ง กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 เรื่อง และกำรจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน 1 ครั้ง 
ในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี ส่วนจังหวัดสระแก้ว มีแผนกำรพัฒนำแปลงสำธิตกิจกรรมกำรเกษตร 5 ครั้ง จัดท ำองค์ควำมรู้ผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 5 ครั้ง จัดท ำ
จุดสำธิตด้ำนกำรพัฒนำ 4 ครั้ง และกำรอ ำนวยกำรประชุมและติดตำมงำนโครงกำร 4 ครั้ง  

2.2) กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้ 
2.2.1) กำรผลิตข้ำว ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 50 รำย สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 50 รำย 

และติดตำมให้ค ำแนะน ำ 50 รำย จัดท ำเวทีชุมชน 2 ครั้ง ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีแผนจัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องข้ำว 3 ครั้ง จัดท ำแปลงเรียนรู้/แปลงขยำยผล 
1,000 กิโลกรัม ถ่ำยทอดควำมรู้ 50 คน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 20 ตัน และกิจกรรมธนำคำรข้ำว/วิเครำะห์คุณภำพเมล็ดพันธุ์  

2.2.2) กำรปลูกหอมแดงในเขตปฏิรูปที่ดิน 30 รำย หลักสูตรส่งเสริมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกไม้ไผ่ 15 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 30 รำย 

2.2.3) กำรผลิตปศุสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย ส่งเสริมโค กระบือ สู่เกษตรกร 2 กลุ่ม จ ำนวน 200 ตัว และส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 
20 รำย จ ำนวน 200 ตัว 

2.2.4) กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรกร 50 รำย โรงเรียน 4 แห่ง และจัดท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
1 แห่ง  

2.2.5) ด้ำนหม่อนไหม ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร กำรสำวเส้นไหมให้ได้คุณภำพ 13 รำย (อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขออนุมัติและโอนเงิน
งบประมำณ) 

2.2.6) กำรสอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี 70 รำย ด้ำนกำรส่งเสริมงำนสหกรณ์ 
มีแผนแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 60 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  5 ครั้ง 150 รำย (อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ) 
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2.2.7) กำรพัฒนำที่ดิน อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 25 รำย สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 350 ไร่ 
กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 600 ไร่ กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 220 ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร 1 โครงกำร 
 

18.5 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ ส่งเสริม พัฒนำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริไปยังประชำชนให้สำมำรถน ำไปปรับใช้ในไร่นำของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องและสมดุล
กับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของศูนย์บริกำรตำมแนวพระรำชด ำริให้มีประสิทธิภำพ งบประมำณ 1.9089 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 0.139 ล้ำนบำท) 

1) ประสำนกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ติดตำม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำร 4 ครั้ง (เป้ำหมำย 24 ครั้ง) 
จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์บริกำรฯ กำรประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง (เป้ำหมำย 10 ครั้ง) จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน ไตรมำส ประจ ำปี 2 ครั้ง 
(เป้ำหมำย 17 ครั้ง) ส่วนกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดงำนประจ ำปีของศูนย์บริกำรฯ และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรตลำดผลผลิตของโครงกำร 3 งำน อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

2) สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 25 ไร่ (เป้ำหมำย 50 ไร่) 
3) กิจกรรมอ่ืนๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เสนอขออนุมัติและโอนเงินงบประมำณจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ซึ่งมีแผนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

3.1) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ 80 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
3.2) จัดท ำฐำนเรียนรู้เรื่องข้ำว 8 ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 8 ไร่ ระบบนิเวศน์ในนำข้ำว 8 ไร่ แปลงขยำยผล 2 แปลง และถ่ำยทอดควำมรู้   

สู่เกษตรกร 50 คน  
3.3) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 10 รำย และจัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน รวมทั้งผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 5,000,000 ตัว 
3.4) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 54 ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกร 220 รำย  
3.5) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี รวม 300 รำย ด้ำนกำรส่งเสริมงำนสหกรณ์มีแผน

แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย (อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
และงบประมำณ) 

3.6) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 100 ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำรฯ และดูแลรักษำ
พ้ืนที่โครงกำรฯ 1 โครงกำร  
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18.6 ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และ
แหล่งศึกษำและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมำะสมให้แก่เกษตรกรและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ พัฒนำกำรผลิตไม้ผลชนิดต่ำงๆ
ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมำะสมที่มีคุณภำพมำตรฐำนที่ดีเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิต เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนในพื้นที่ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
ด้วยกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร ขยำยผลกำรด ำเนินงำนสู่ชุมชนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำ
ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ้มกันในอำชีพกำรเกษตรและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพธรรมชำติต่ำงๆ และเพ่ือพัฒนำ
และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ มุ่งบูรณำกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง มี เป้ำหมำยพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้ำน จ ำนวน 25 ,250 ไร่ งบประมำณ 1.226 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำย
แล้ว 0.007 ล้ำนบำท) 

1) เพำะกล้ำไม้เพ่ือแจกจ่ำยเกษตรกร 400 ต้น (เป้ำหมำย 3,000 ต้น) กำรสนับสนุนวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง (ส ำหรับรถบรรทุกวิ่งในศูนย์ไม้ผลฯ) 2 ครั้ง 
(เป้ำหมำย 12 ครั้ง) 

2) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 10 ไร่ (เป้ำหมำย 60 ไร่) กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 20 ไร่ (เป้ำหมำย 200 ไร่) และกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 
6 ไร่ (เป้ำหมำย 60 ไร่) 

3) กิจกรรมอ่ืนๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โดยมีแผนด ำเนินกำร ดังนี้ 
3.1) กำรก ำจัดวัชพืชบริเวณรอบสระน้ ำและในคลองเป้ำหมำย 3 ครั้ง และกำรอ ำนวยในกิจกรรมต่ำงๆ ของศูนย์พัฒนำไม้ผลฯ เป้ำหมำย 12 ครั้ง  
3.2) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 112 ไร่ และกำรฝึกอบรมเกษตรกร 300 รำย  
3.3) กำรสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว และสำธิตกำรเลี้ยงสุกร 10 ตัว ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ มีแผนจัดท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำ 1 แห่ง  
3.4) กำรสอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี รวม 30 รำย  
3.5) กำรดูแลแปลงพันธุ์ กำรเลี้ยงชันโรง 20 รัง และกำรเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง  
3.6) กำรแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 

(อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ) 
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18.7 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนอง
พระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่พระรำชทำน
ให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ที่ขำดแคลน และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจำกศูนย์ศึกษำวิจัยเทคโนโลยีด้ำนปศุสัตว์ และกำรเกษตรผสมผสำนที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ ศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์
และกำรเกษตรผสมผสำน แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรผู้สนใจน ำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผล
กำรพัฒนำสู่พื้นที่เป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำย พ้ืนที่โครงกำรเป็นที่ดินในพระปรมำภิไธย จ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่ 3 งำน 57 ตำรำงวำ และ
ที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่ำโคกดงน้อย 700 ไร่พ้ืนที่ส่งเสริมในโรง เรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์
ตำมพระรำชด ำริ พื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พื้นที่อ ำเภอต่ำงๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือเป้ำหมำย ได้แก่ โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนำเพ่ือ
ควำมม่ันคงชำยแดน พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชนผู้ด้อยโอกำส เกิดควำมม่ันคงด้ำนอำหำรระดับครัวเรือน 
ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอำหำรโปรตีนบริโภคอย่ำงเพียงพอ ไม่น้อยกว่ำ 70 โรงเรียน งบประมำณ 3.3006 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 0.215 ล้ำนบำท) 

1) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร 140 รำย (เป้ำหมำย 190 รำย) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์สุกร 8 ตัว และสัตว์ปีก 300 ตัว ครบตำม
เป้ำหมำย ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน สำธิตกำรท ำและใช้น้ ำหมักชีวภำพ 100 ไร่ (เป้ำหมำย 300 ไร่) และท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 25 ไร่ (เป้ำหมำย 50 ไร่) 

2) กิจกรรมอ่ืนๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โดยมีแผนด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.1) ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระดับอ ำเภอ 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด  2 ครั้ง 

ประชุมประชำคมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 1 ครั้ง กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ โดยกำรประสำน อ ำนวยกำรและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 12 ครั้ง และ
จัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่มสี จ ำนวน 50 เล่ม 

2.2) กำรสำธิตกำรเลี้ยงแพะ - แกะ 10 ตัว และกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ 10 ไร่  
2.3) กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 10 รำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 4 กลุ่ม 80 ตัว สัตว์ปีกสู่เกษตรกร 130 รำย 1,050 ตัว 

สัตว์ปีกในโรงเรียน 11 แห่ง จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 กองทุน  
2.4) กำรผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ โดยกำรส่งเสริม อบรมเกษตรกร 40 รำย และจัดตั้ง

จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง 
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2.5) กำรดูแลพื้นที่โครงกำร โดยกำรสนับสนุนค่ำวัสดุทำงกำรเกษตรบ ำรุงแปลงหม่อนผลสด 2 ไร่ ค่ำบริหำรจัดกำรแปลงหม่อนผลสด 2 ครั้ง 
ค่ำวัสดุกำรเกษตรบ ำรุงแปลงหม่อน 1 ไร่ ค่ำจัดกำรแปลงหม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบเพ่ือเป็นพืชอำหำรสัตว์ 2 ครั้ง ค่ำวัสดุในกำรผลิตพันธุ์หม่อน (หม่อนใบ/หม่อนผล) 
3,000 ต้น (อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขออนุมัติและโอนเงินงบประมำณ) 

2.6) กิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ และกำรฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย  
2.7) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี รวม 200 รำย ด้ำนกำรส่งเสริมงำนสหกรณ์ มีแผน

แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 12 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย (อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
และงบประมำณ) 

2.8) กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรผลิต ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้ำน โดยกำรอบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรผลิต ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้ำน   
50 รำย และผลิต/ขยำยพันธุ์ไม้ผล และผักพ้ืนบ้ำน 1,500 ต้น ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ จ ำแนกเป็น แปลงไม้ผล 5 ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่ 

 

18.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ห่ำงไกล สำมำรถ
เข้ำถึงกำรบริกำรทำงวิชำกำร และได้รับกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำ งหน่วยงำนวิชำกำร 
หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลในกำรให้บริกำรในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยกำรจัดงำนคลินิกเกษตร 
308 ครั้ง 77 จังหวัด งบประมำณ 27.284 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 3.153 ล้ำนบำท) 

1) ด ำเนินกำรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีเกษตรกรมำใช้บริกำรคลินิกเกษตร 16,883 รำย (เป้ำหมำย 134,725 รำย) 
2) ผลกำรติดตำมกำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดตำก ล ำพูน บึงกำฬ และนครพนม  พบว่ำ เกษตรกร

ที่มำเข้ำรับบริกำรส่วนใหญ่ได้รับบริกำรไม่ครบทุกคลินิก เนื่องจำกต้องรอให้พิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะไปรับบริกำรคลินิกได้ ท ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับปัจจัยกำรผลิต
ที่แต่ละหน่วยงำนน ำมำแจก  

3) ประเด็นที่พบ หน่วยงำนในพื้นที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดงำนคลินิกเกษตรมีงบประมำณไม่เพียงพอในกำรจัดงำน จึงต้องขอควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนอื่นในพ้ืนที่ให้สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดงำน  
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18.9 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยผลกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตร
ตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้และมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรร มทำงกำรเกษตร
ตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนให้มีศักยภำพในกำรจัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำย
เกษตรกร 8,560 รำย ได้รับกำรอบรมและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จำกศูนย์เครือข่ำ ย
ปรำชญ์ชำวบ้ำน งบประมำณ 34.666 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 7.164 ล้ำนบำท) 

1) ผลกำรด ำเนินงำนมีศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 102 ศูนย์ (เป้ำหมำย 70 ศูนย์)  สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 2,572 รำย 
(เป้ำหมำย 8,560 รำย) 

2) ผลกำรติดตำมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปรำชญ์ชำวบ้ำน และเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม ปี 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน 
ตำก และบึงกำฬ พบประเด็น ดังนี้ 

2.1) ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนมีอุปสรรคในกำรคัดเลือกเกษตรกรรำยใหม่ เพ่ือเข้ำร่วมอบรม เนื่องจำกโครงกำรได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
ท ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรมไปแล้ว ซึ่งในระเบียบระบุว่ำต้องไม่เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนมำก่อน 

2.2) เกษตรกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้วต้องกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมซ้ ำ เนื่องจำกต้องกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิม องค์ควำมรู้ใหม่ที่ทำงศูนย์ฯ 
มีกำรปรับเปลี่ยน และต้องกำรปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือน ำไปเป็นจุดตั้งต้นในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ 

2.3) งบประมำณไม่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกได้รับงบประมำณจ ำนวนเท่ำเดิม แต่รำยจ่ำยของวัตถุดิบกำรท ำอำหำร วัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับกำรฝึกอบรมมีรำคำเพ่ิมข้ึน 

2.4) ข้อเสนอแนะ 
2.4.1) ควรเปิดโอกำสให้เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมซ้ ำได้แต่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่ำน

กำรอบรมมำแล้วเกิน 5 ปี สำมำรถเข้ำอบรมกับศูนย์ปรำชญ์อีกครั้งเพ่ือเป็นกำรต่อยอดควำมรู้เดิม และควำมรู้ใหม่ในหลักสูตรที่ไม่ซ้ ำกับกำรอบรมครั้งก่อนทั้งจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ 
แห่งเดิม และศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งใหม่ 

2.4.2) ควรมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม เพ่ือให้เกษตรกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
น ำไปพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกำรรวมกลุ่มท ำกิจกรรมกำรเกษตรร่วมกัน 

2.4.3) ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำปรับปรุงศูนย์ฯ เช่น สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ ในกำรเรียนรู้ ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเปน็ระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ทัง้น้ าบนดินและน้ าใต้ดิน ต้ังแต่ต้นน้ า

กลางน้ า ปลายน้ า ใหส้ามารถแก้ไขปญัหา น้ าแล้ง น้ าทว่ม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต น้ าอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟืน้ฟปูา่ต้นน้ า   
การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ าการปรับปรุง พฒันา และเพิม่ประสิทธิภาพแหล่งน้ า ปอ้งกันและบรรเทาอุทกภยัพืน้ทีชุ่มชน พืน้ทีเ่ศรษฐกิจส าคัญ 
จัดหาพืน้ทีรั่บน้ านอง จัดการคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลัก ลดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า แก้ปญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่การผลิต โดยปรับปรุงพฒันาน้ าเพือ่การเกษตร อุตสาหกรรม การทอ่งเทีย่ว พืน้ทีเ่ศรษฐกิจพเิศษ และระบบนิเวศน์  

เปา้หมายของโครงการ บริหารจัดการน้ าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน จ านวน 181,918 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2563 - 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 49,886,104,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมชลประทาน
    1.1 แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
           1) สร้างความมัน่คงของน้ าภาคการผลิต
               1.1) การจัดหาแหล่งน้ าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน รายการ 422 1 0.24
                      (1) พืน้ทีช่ลประทาน ไร่ 134,279 - -
                      (2) ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 112.68 - -
               1.2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ รายการ 100 1 1.00
(12 โครงการ)
                      - ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 73.70 - -
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เปา้หมาย ร้อยละ

1. โครงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า
ไตรมาสที่ 1  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

               1.3) โครงการปรับปรุงชลประทาน รายการ 355 - -
                       - พืน้ทีช่ลประทานเดิมทีไ่ด้รับการปรับปรุง ไร่ 917,436 - -
               1.4) จัดรูปทีดิ่น ไร่ 22,240 - -
     1.2 การจัดการน้ าทว่มและอุทกภยั
           1) โครงการปอ้งกันและบรรเทาภยัจากน้ า รายการ 225 - -
                - พืน้ทีไ่ด้รับการปอ้งกันและลดผลกระทบ ล้านไร่ 0.57 - -
           2) โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองชัยภมูิ (ระยะที ่1) รายการ 6 - -
จังหวัดชัยภมูิ
           3) โครงการบรรเทาอุทกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) รายการ 5 - -
จังหวัดสงขลา
           4) โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราช รายการ 4 - -
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           5) โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล - บางไทร รายการ 8 - -
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           6) โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพงุ - น้ าก่ า รายการ 5 - -
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร
           7) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทยั รายการ 5 - -
     1.3 การจัดการคุณภาพน้ า
           1) โครงการจัดการคุณภาพน้ า รายการ 110 - -
                - พืน้ทีรั่บประโยชน์ ล้านไร่ 0.14 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

     1.4 แผนงานบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ทีร่ะดับภาค รายการ 195 - -
           1) พืน้ทีช่ลประทาน ไร่ 47,639 - -
           2) ความจุเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 13 - -
     1.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 48,636,590,000 719,648,500 1.48
2. กรมพัฒนาทีด่ิน
     2.1 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน บอ่ 40,000 - -  - อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ
     2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 715,200,000 - - (งบลงทนุ)
3. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
     3.1 โครงการปฏบิติัการฝนหลวง ล้านไร่ 230 75.75 32.93
     3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 452,443,600 28,339,900 6.26
4. ส้านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    4.1 การจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏรูิปทีดิ่น แหง่ 130 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 81,870,400 - -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทั งสิ น บาท 49,886,104,000 747,988,400 1.50
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 203,658 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 399,141,500 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมพัฒนาทีด่ิน
    1.1 พฒันาทีดิ่นเพือ่สนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพืน้ที่ ไร่ 100,000 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร
ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map 
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000,000 - -
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
    2.1 ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพชืชนิดใหม่  - อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร
ทีเ่หมาะสม จัดเตรียมการถ่ายทอดความรู้ และส ารวจ
          1) อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพชืทางเลือกใหม่ ราย 2,000 - - กิจกรรมทีเ่กษตรกรต้องการปรับเปล่ียน
          2) สนับสนุนปจัจัยการผลิตทีจ่ าเปน็ในการปรับเปล่ียน ไร่ 6,000 - -
การผลิตพชืชนิดใหม่ทีเ่หมาะสม
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2. โครงการบริหารจดัการการผลติสนิค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ

1. เพือ่บริหารจัดการพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ใหไ้ด้รับการปรับเปล่ียนการผลิตใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที่
2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตทางการเกษตรในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 ขับเคล่ือนการใช้แผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก ราย 995 - -
(Agri-Map)
    2.3 ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพืน้ที่ จุด 4 - -

บาท 44,196,000 320,000 0.72
3. กรมหม่อนไหม
    3.1 ปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมตามแผนทีเ่กษตร ไร่ 500 - -  - หน่วยงานในพืน้ทีอ่ยู่ระหว่างการเตรียม
เพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จัดฝึกอบรมเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ
    3.1 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,147,000 - -
4. กรมปศุสัตว์

ตัว 20,000 2,252 11.26
ความเหมาะสม ใหบ้ริการด้านปรับปรุงพนัธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม 10,000 2,321 23.21

อาหารสัตว์ ปุย๋เคมี ผสมเทยีม เปน็ต้น
    4.2 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตใหก้ับเกษตรกรในพืน้ที ่ ไร่ 91,655 3,027 3.30

ดูแลสุขภาพสัตว/์ผสมเทยีม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหแ้ก่เกษตรกร

บาท 113,114,800 3,410,000 3.01
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    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    4.1 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตใหก้ับเกษตรกรในพืน้ทีท่ีม่ี

ทีไ่ม่เหมาะสม ปรับเปล่ียนพืน้ที ่ส าหรับปลูกพชือาหารสัตว์ 

และพชือาหารสัตว์ สนับสนุนปจัจัยการผลิตทีจ่ าเปน็ เช่น พนัธุ์พชื-

    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    5.1 ส ารวจคัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ไร่ 5,000 - -   - ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรแล้วเสร็จ
ราย 5,000 - - อยู่ระหว่างการเตรียมการประเมิน

    5.2 ใหค้ าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกร ราย 5,000 - - ความเหมาะสม
    5.3 สนับสนุนปจัจัยการผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 5,000 - -
    5.4 ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล
          1) รายใหม่ ราย 5,000 - -
          2) รายเก่า (ป ี2562) ราย 5,000 - -

บาท 17,000,000 - -
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพแก่เกษตรกรในพืน้ที่ ราย 3,000 - -  - อยู่ระหว่างกระบวนการซักซ้อม/
ปรับเปล่ียนการผลิต (พืน้ที ่N) อบรมครูบญัชี
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 2,100 - -
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 2,100 - -
    6.4 ติดตามประเมินผล ราย 3,000 - -
    6.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,183,700 - -
7. กรมวิชาการเกษตร
    7.1 อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปล่ียน ราย 756 - -  - อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกร
การปลูกพชืใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที่ เข้าร่วมโครงการ
    7.2 จัดท าแปลงต้นแบบเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ไร่ 503 - -  - อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกร
ในการปรับเปล่ียน เข้าร่วมโครงการ
    7.3 ติดตามและประเมินผล แหง่ 17 - -
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,500,000 - -
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5. กรมประมง

    5.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

8. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เร่ือง 1 - -  - ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 27.00 

ระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่างเตรียมลงพืน้ทีเ่พือ่ส ารวจ
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานทีเ่กี่ยวข้อง

    7.2 ติดตามประเมินผล เร่ือง 1 - -  - ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 30.00 
โดยอยู่ระหว่างการเสนอโครงการประเมินผล

    7.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,000,000 994,700 12.43
9. พ้ืนทีป่รับเปลีย่นรวมทัง้สิน้  ไร่ 203,658 3,027 1.49

10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 399,141,500 4,724,700 1.18
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    7.1 จัดท าแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ การยางแหง่ประเทศไทย และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพชื ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพือ่ใหเ้กิดการรวมกันผลิต
และรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดทีร่องรับทีแ่น่นอน
2. เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดต้นทนุการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบรูณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 3,822 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร 1,856 แปลง กรมการข้าว 1,733 แปลง กรมปศุสัตว์ 60 แปลง กรมประมง 16 แปลง 
กรมหม่อนไหม 4 แปลง กรมวิชากการเกษตร 8 แปลง กรมชลประทาน 20 แปลง ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 11 แปลง 
และการยางแหง่ประเทศไทย 114 แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2557 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 1,617,601,500 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
     1.1 วิเคราะหจ์ัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ แปลง 1,856 260 14.01
ป ี2561  2562 และ ป ี2563)
     1.2 ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม แปลง 1,235 76 6.15
การเชื่อมโยงการตลาด (แปลงใหญ ป ี2561 และป ี2562)
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3. โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

     1.3 การถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร เน้นด้านการลดต้นทนุ แปลง 621 78 12.56
การผลิต เพิม่ประสิทธิภาพ พฒันาศักยภาพของเกษตรกร
สู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน
     1.4 พฒันาเกษตรกรเปน็ผู้จัดการแปลง ราย 1,700 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
     1.5 จัดงานประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ใหก้ับสมาชิกแปลงใหญ่ คร้ัง 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
และผู้สนใจ
     1.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 470,804,400 54,150,000 11.50
2. กรมการข้าว
     2.1 การบริหารจัดการชุมชน (แปลงต่อเนือ่งป ี61 - 62 
และแปลงใหม่ ปี63) 
           1) จัดเวทชีุมชน แปลง 1,733 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุมวางแผน

การด าเนินงาน
           2) จัดท าทะเบยีนสมาชิกและบนัทกึข้อมูลสมาชิก ราย 19,525 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรและโอน
(เฉพาะแปลงใหม่ ป ี2563) งบประมาณเบกิจ่ายแทนใหก้ับ

กรมส่งเสริมการเกษตร
           3) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้น ากลุ่มแปลงใหญ่ ราย 4,160 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุมวางแผน

การด าเนินงาน พร้อมทัง้จัดสรรและโอนเงิน
งบประมาณใหก้ับศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว
ศูนย์วิจัยข้าวในส่วนภมูิภาค

1-9



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

     2.2 การพฒันาด้านการผลิต (แปลงต่อเนือ่งป ี61-62 
และแปลงใหม่ ปี63) 
           1) สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง 1,733 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความต้องการ

เมล็ดพนัธุ์ข้าว
           2) การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดเวทเีรียนรู้ตาม คร้ัง 2 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรและโอน
กระบวนการโรงเรียนเกษตรด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ งบประมาณใหก้ับศูนย์วิจัยข้าว 
และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ในส่วนภมูิภาคด าเนินการ
           3) จัดท าแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต แปลง 1,733 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุมวางแผน

การด าเนินงาน
           4) จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว วันข้าว คร้ัง 5 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุมวางแผน
และชาวนาแหง่ชาติ การด าเนินงาน
      2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 658,912,500 - -
3. กรมปศุสัตว์

     3.1 กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและ แปลง 60 4 6.67

นวัตกรรมการเล้ียงสัตว์

     3.2 เกษตรกรได้รับความรู้กรอบแนวคิดและการถ่ายทอด ราย 1,800 90 5.00

ความรู้ฯ การเล้ียงสัตว์

     3.3 การพฒันาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ใหไ้ด้คุณภาพและ แปลง 60 3 5.00

มาตรฐาน แปลงป ี63

     3.4 เกษตรกรได้รับความรู้จากการพฒันาแปลงใหญ่ ราย 1,800 90 5.00

ด้านปศุสัตว์ใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

     3.5 การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ลดต้นทนุ แปลง 60 - -
แปลงป ี63
     3.6 เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และ ราย 1,800 - -
การตลาด ลดต้นทนุ
     3.7 การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด แปลงป ี61, 62 แปลง 140 3 2.14
     3.8 เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และ ราย 4,200 12 0.29
การตลาด แปรรูป
     3.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,823,800 892,200 6.02
4. กรมประมง
     4.1 แปลงใหญ่ ป ี2561 (50 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 50 - -
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ แปลง 50 - -
เพิม่ผลผลิต
           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 50 - -
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 50 - -
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 50 - -
     4.2 แปลงใหญ่ ป ี2562 (34 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 34 34 100.00
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ แปลง 34 - -
เพิม่ผลผลิต
           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 34 - -
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 34 - -
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 34 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

     4.3 แปลงใหญ่ ป ี2563 (16 แปลง)
           1) การจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลง 16 16 100.00
           2) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทนุ/ แปลง 16 - -
เพิม่ผลผลิต
           3) การเชื่อมโยงตลาด แปลง 16 - -
           4) สนับสนุนปจัจัย แปลง 16 - -
           5) การพฒันามาตรฐานสินค้า แปลง 16 - -
     4.4 การบริหารจัดการ
           - การบริหารจัดการของหน่วยงาน โครงการ 1 - -
     4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 55,063,000 750,100 1.36
5. กรมหม่อนไหม
     5.1 แปลงใหญ่ ป ี2559 - 2560  - อยู่ระหว่างเตรียมการขออนุมัติหลักสูตร
           1) ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 9 - - ฝึกอบรมและอนุมัติบคุคลภายนอกเข้าร่วม
           2) จุดเรียนรู้แปลงใหญ่ด้านหม่อนและ/หรือ ไหม แหง่ 9 - - ฝึกอบรมของกรมหม่อนไหม
     5.2 แปลงใหญ่ ป ี2561
           1) ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 16 - -  - อยู่ระหว่างเตรียมการขออนุมัติหลักสูตร
           2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม ฝึกอบรมและอนุมัติบคุคลภายนอกเข้าร่วม
               2.1) ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ราย 30 - - ฝึกอบรมของกรมหม่อนไหม
การปลูกหม่อนเล้ียงไหมด้วยระบบแปลงใหญ่
               2.2) ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ราย 273 - -
ส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหมใหไ้ด้มาตรฐาน
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

           3) การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ
                - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ราย 90 - -
ส่งเสริมบริหารจัดการเพือ่ใหไ้ด้ผลผลิตสูง
           4) จุดเรียนรู้แปลงใหญ่ด้านหม่อนและ/หรือไหม แหง่ 16 - -
     5.3 แปลงใหญ่ ป ี2562
           1) ทบทวนแผนการด าเนินงานและฐานข้อมูล แปลง 5 - -  - อยู่ระหว่างเตรียมการขออนุมัติหลักสูตร
           2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม ฝึกอบรมและอนุมัติบคุคลภายนอกเข้าร่วม
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ราย 60 - - ฝึกอบรมของกรมหม่อนไหม
ส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหมใหไ้ด้มาตรฐาน
           3) การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ราย 167 - -
ส่งเสริมบริหารจัดการเพือ่ใหไ้ด้ผลผลิตสูง
           4) จุดเรียนรู้แปลงใหญ่ด้านหม่อนและ/หรือไหม แหง่ 5 - -
     5.4 แปลงใหญ่ ป ี2563
           1) จัดท าแผนและข้อมูลพืน้ฐาน แปลง 4 - -  - อยู่ระหว่างเตรียมการขออนุมัติหลักสูตร
           2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม ฝึกอบรมและอนุมัติบคุคลภายนอกเข้าร่วม
               - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ราย 30 - - ฝึกอบรมของกรมหม่อนไหม
การปลูกหม่อนเล้ียงไหมด้วยระบบแปลงใหญ่
           3) การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ
               3.1) ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ราย 191 - -
การพฒันาศักยภาพเกษตรกรและผู้จัดการแปลงใหญ่
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

               3.2) ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ราย 110 - -
ส่งเสริมบริหารจัดการเพือ่ใหไ้ด้ผลผลิตสูง
           4) จุดเรียนรู้แปลงใหญ่ด้านหม่อนและ/หรือไหม แหง่ 4 - -
     5.5 การส่งเสริมด้านการตลาด
           1) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมแปลงใหญ่ แหง่ 6 - -
           2) เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน ราย 750 - -
     5.6 การบริหารจัดการ
           - การติดตาม และใหค้ าปรึกษา คร้ัง
     5.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 12,858,000 - -
6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 แปลงใหญ่ ป ี2561
         1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและ ราย 565 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนฝึกอบรม
เหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แปลง 38 - -
แบบแปลงใหญ่
         2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 38 - -

ไร่ 472 - -
    6.2 แปลงใหญ่ ป ี2562
         1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและ ราย 405 - -
เหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แปลง 27 - -
แบบแปลงใหญ่
         2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 27 - -

ไร่ 404 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    6.3 แปลงใหญ่ ป ี2563
         1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีถู่กต้องและ ราย 120 - -
เหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แปลง 8 - -
แบบแปลงใหญ่
         2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื แปลง 8 - -

ไร่ 37 - -
     6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,000,000 - -
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    7.1 ซักซ้อม/อบรมครูบญัชี ราย 1,333 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    7.2 อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพ ราย 40,000 - -
    7.3 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 28,000 - -
    7.4 ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 28,000 - -
    7.5 ติดตามประเมินผล ราย 3,000 - -
    7.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 23,380,500 - -
8. กรมชลประทาน
     8.1 การจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริม แปลง 20 - -  - ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
     8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 213,379,900 - -  - อยู่ระหว่างขั้นตอนการพจิารณาของรัฐสภา
9. กรมพัฒนาทีด่ิน
    9.1 พฒันาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ ไร่ 80,000 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
แปลงใหญ่
    9.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 68,550,000 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

10. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
      10.1 แปลงใหญ่ ป ี2561 แปลง 18 9 50.00
               1) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดหว่งโซ่อุปทาน
               2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า
ภายนอกประเทศ
      10.2 แปลงใหญ่ ป ี2562 แปลง 21 7 33.33
               1) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้าน
นวัตกรรมการลดต้นทนุสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
               2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้าน
นวัตกรรมการเพิม่ผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
               3) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
พฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน
               4) อบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรด้านการเพิม่คุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด
      10.3 แปลงใหญ่ ป ี2563 แปลง 11 6 54.55
               1) จัดเวทชีุมชนเพือ่จัดท าแผนรายแปลงและก าหนด
เปา้หมายการพฒันาแปลงใหญ่
               2) เวทจีัดท าแผนการผลิตรายบคุคล และแผนการ
ปฏบิติังานรายแปลง
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

               3) อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
รวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทนุการผลิต การเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน
               4) อบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรด้านการตลาด การพฒันาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่ม
เกษตรกร
      10.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 54,837,500 3,744,900 6.83
11. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
      11.1 การบริหารจัดการ
              1) การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน 
ในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
                  (1) โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเกษตรกร แหง่ 2 - -
ต้นแบบเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
เร่ือง GAP ส าหรับฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ าเพือ่การบริโภค
                  (2) โครงการพฒันาความพร้อมเข้าสู่ระบบ แหง่ 2 - -
การผลิตและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏบิติั
ทางการเกษตรทีดี่ส าหรับฟาร์มโคนม
                  (3) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน แหง่ 2 - -
สินค้าเกษตร เร่ือง การปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด
ระยะที ่2
                  (4) โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตรังไหม แหง่ 1 - -
อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

                  (5) โครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูก ราย 40 - -
ทเุรียนในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ภาคตะวันออกใหไ้ด้รับการรับรอง
มาตรฐานการปฏบิติัทางการเกษตรทีด่ าส าหรับพชือาหาร (มกษ.)
                  (6) โครงการพฒันาระบบการผลิตตามมาตรฐาน ราย 175 - -
โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม
             2) การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการส่งเสริม
มาตรฐานในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
                 (1) โครงการพฒันาทีป่รึกษาเกษตรกร ราย 230 - -
                 (2) โครงการ Q อาสา ราย 900 115 12.78
             3) การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/
โรงคัดบรรจุ/โรงรวบรวม)
                 (1) โครงการยกระดับและพฒันาการผลิตสินค้า แหง่ 5 - -
เกษตรตามมาตรฐาน GMP
                 (2) โครงการพฒันาต้นแบบโรงคัดบรรจุ คู่มือ 1 - -
ดอกกล้วยไม้เข้าสู่มาตรฐาน GMP ระยะที ่1
             4) การประชาสัมพนัธ์สร้างความตระหนักรู้เร่ือง
คุณภาพมาตรฐาน
                 - การสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรในพืน้ทีแ่ปลงใหญ่ คร้ัง 3 - -
      11.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,828,700 624,900 4.21
12. การยางแหง่ประเทศไทย
      12.1 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2559 แปลง 4 4 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 245 245 100.00
               2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 3,138 3,138 100.00
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

      12.2 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2560 แปลง 40 40 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 2,419 2,419 100.00
               2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 40,598 40,598 100.00
      12.3 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2561 แปลง 68 68 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 2,893 2,893 100.00
               2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 46,893 46,893 100.00
      12.4 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2562 แปลง 33 33 100.00  - ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
               1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 1,552 1,552 100.00
               2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 23,866 23,866 100.00
      12.5 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2562 แปลง 146 146 100.00  - ข้อมูลการยางแหง่ประเทศไทย
               1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 7,691 7,691 100.00
               2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 107,233 107,233 100.00
      12.6 แปลงใหญ่ยางพารา ป ี2563 แปลง 114 - -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเปา้หมาย 
               1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม ราย 4,897 - - เพือ่จัดสรรงบด าเนินการจัดต้ังแปลงใหญ่
               2) จ านวนพืน้ที่ ไร่ 50,529 - - เนือ่งจากมีการบรูณาการการด าเนินงานและ
      12.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,963,200 106,600 0.51 งบประมาณร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเปา้หมาย 
13. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     13.1 ติดตามประเมินผลโครงการ เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่างการลงพืน้ที่
     13.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 3,200,000 218,000 6.81
14. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,617,601,500 60,486,700 3.74
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่พืน้ทีแ่ละปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 2. เพือ่เพิม่มูลค่าของผลิตผล ผลิตภณัฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์
3. เพือ่เพิม่การค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
4. เพือ่ใหม้าตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เปน็ทีย่อมรับของผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศ

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่กษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 660,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 877,716,200 บาท (งบตามแผนงานยุทธศาสตร์ 836,783,300 บาท และงบตามแผนบรูณาการพืน้ทีร่ะดับภาค 40,932,900 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที ่1.1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์
1) โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิต โครงการ 1 - -  - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
ในระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.) ประจ าป ี2563
2) โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน (สศก.) โครงการ 1 - -

แก่เกษตรกรสถาบนัเกษตรกร บคุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง 
และประชาชนทัว่ไป
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4. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

กลยุทธ์ที ่1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

1) ส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
    1.1) อบรมหลักสูตรการพฒันาที ่ปรึกษาระบบควบคุยภายใน ราย 150 - -  - อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณใหแ้ก่ 

    1.2) อบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตรการจัดท าระบบควบคุม กลุ่ม 2,620 - - ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว และสถาบนั
ภายใน 2 คร้ัง ราย 51,500 - - วิทยาศาสตร์ข้าวแหง่ชาติ เพือ่จัดประชุม

ไร่ 470,000 - - วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (มม.)
    2.1) จัดประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานด้านหม่อนไหมอินทรีย์ คร้ัง - - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินการหาข้อสรุปของ
    2.2) อบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีหม่อนไหมอินทรีย์ ราย - - - โครงการทัง้ในส่วนแผนการปฏบิติังาน
    2.3) ส่งเสริมและใหค้ าปรึกษาแก่เกษตรกร คร้ัง - - - เปา้หมายโครงการ และงบประมาณ
    2.4) เจ้าหน้าที ่สมข. ติดตามใหค้ าแนะน า ศูนย์หม่อนไหมฯ คร้ัง - - -
    2.5) เจ้าหน้าทีส่่วนกลาง ติดตามใหค้ าแนะน าเจ้าหน้าที่ คร้ัง - - -
3) พฒันาเกษตรอินทรย์ (กสก.)
    3.1) อบรมเจ้าหน้าทีส่่งเสริมเกษตรอินทรีย์ คน 100 - -
    3.2) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) ราย 2,000 82 4.10
เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้กษตรกรเหน็ความส าคัญของการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์
    3.3) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน ราย 3,000 75 2.50
(รายเดิม ป ี2562)
4) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กสส.)
    4.1) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขั้นที ่1 (เปา้หมายใหม่ ป ี2563) ราย 1,000 - -  - อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏบิติังานและ
           (1) กิจกรรม อบรมเกษตรอินทรีย์เบือ้งต้นและเกษตรอินทรีย์ แหง่ 49 - - งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2563
เฉพาะชนิด ราย 1,000 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

           (2) กิจกรรม จัดประชุมศึกษาดูงาน การเชื่อมโยงเครือข่าย         แหง่ 49 - -
ตลาดเกษตรกร ราย 1,000 - -
           (3) กิจกรรม อุดหนุนปจัจัยการผลิตเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ          แหง่ 49 - -
การผลิตเกษตรอินทรีย์เบือ้งต้นของสถาบนัเกษตรกร              ราย 1,000 - -
(รายละ 3,000 บาท)
           (4) พืน้ทีท่ีไ่ด้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ไร่ 1,000 - -
    4.2 กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขั้นที ่2 (เปา้หมายเดิม ป ี2562)
          (1) กิจกรรม อบรมการปรับเปล่ียนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  แหง่ 49 - -
สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที ่2 ราย 1,000 - -
          (2) กิจกรรม อบรมหลักสูตรการวิเคราะหดิ์น/น้ า        แหง่ 49 - -
เพือ่ประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ราย 1,000 - -
    4.3 กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขั้นที ่3 
(เปา้หมายเดิม ป ี2560 - 2561)
          (1) กิจกรรม อบรมการรับรองเกษตรอินทรีย์        ราย 1,000 - -
แบบมีส่วนร่วม (PGS)
          (2) กิจกรรม อุดหนุนแปลงผลิตโรงเรือนพร้อมระบบน้ า          ราย 1,000 - -
          (3) กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐาน แปลง 600 - -
สินค้าเกษตร เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต เกษตรอินทรีย์ของ       
สถาบนัเกษตรกร
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่นเพือ่ขับเคล่ือนกลุ่มเกษตกร ไร่ 10,000 - -  - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.) ประจ าป ี2563
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    5.1) โครงการฝึกอบรมด้านการพฒันาเกษตรอินทรีย์ ราย 1,700 - -
          (1) หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย"์ ราย 500 - -
          (2) หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม" ราย 500 - -
          (3) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพือ่น ราย 500 - -
ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม" 
          (4) หลักสูตร "การพฒันาศักยภาพผู้ประสานงาน ราย 100 - -
การรับรองแบบมีส่วมร่วม"
          (5) หลักสูตร "การพฒันาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฟาร์ม ราย 100 - -
ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม"

แหง่ 16 - -
           (1) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS แหง่ 5 - -
           (2) พฒันาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ แหง่ 11 - -
           (3) การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ PGS สู่เมืองอาหารปลอดภยั แหง่ 1 - -
6) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏรูิปทีดิ่น (ส.ป.ก.) ไร่ 5,000 1,090 21.80
    - อบรมเกษตกรใหม้ีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ PGS ราย 1,000 266 26.60
และสามารถขอรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์
1) กิจกรรมยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
     - สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าวอินทรีย์ 
(กลุ่มต่อเนือ่ง T2 และ T3) ไร่ 198,600 - -  - อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณใหแ้ก่ 

ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว และสถาบนั
วิทยาศาสตร์ข้าวแหง่ชาติ เพือ่จัดประชุม
วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

2) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    1.1) สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 80 - -
    1.2) อบรมเชิงปฏบิติัการเพิม่ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 310 40 12.90
3) พฒันาเกษตรอินทรีย์โดยพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐาน
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
และนาข้าวอินทรีย์ (กป.)
     3.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐาน ราย 500 70 14.00
            (1) ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 250 3 1.20
            (2) ด้านนาข้าวอินทรีย์ ราย 250 67 26.80
     3.2) เกษตรกรน าแนวทางทฤษฏใีหม่มาปรับใช้พืน้ทีต่นเอง ราย 500 - -
            (1) ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 250 - -
            (2) ด้านนาข้าวอินทรีย์ ราย 250 - -
     3.3) เกษตรกรพฒันาได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ราย 50 - -
4) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กวก.)
     4.1) การเตรียมความพร้อมบคุลากร
            (1) อบรมเจ้าหน้าทีต่รวจรับรองการผลิตพชือินทรีย์ ราย 100 - -
            (2) อบรมเจ้าหน้าที ่ส่งเสริม และใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ราย 200 - -
ด้านการผลิตพชือินทรีย์
5) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (ตส.)
     5.1) ซักซ้อม/อบรมครูบญัชี ราย 73 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดแนวปฏบิติังาน
     5.2) อบรมความรู้ด้านบญัชีแก่เกษตรกร ราย 2,200 - - ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
     5.3) ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 1,540 - -
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     5.4) ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ราย 1,540 - -
     5.5) ติดตามประเมินผล ราย 165 - -
6) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กสก.)
     - ติดตามและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 5,000 - -
7) พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พด.)
     7.1) พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไร่ 7,500 - -  - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
(กลุ่มใหม่) ราย 750 - - ประจ าป ี2563

กลุ่ม 150 - -
     7.2) พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไร่ 2,500 - -
ต่อยอดสู่ PGS (กลุ่มเดิม) ราย 250 - -

กลุ่ม 50 - -
     7.3) การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืปุย๋สดส าหรับ กลุ่ม 5 - -
กลุ่มเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ
1) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (พด.)
     1.1) โครงการจัดท าเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) โครงการ 1 - -  - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
     1.2) การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS ระดับจังหวัด คร้ัง 5 - - ประจ าป ี2563
ระดับภาค และระดับประเทศ
2) การบริหารจัดการของหน่วยงาน (มกอช.) โครงการ - - -  - อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์
1) กิจกรรมการตรวจรับรอง (กข.)
     1.1) เกษตรกรทีส่มัครป ี2560 ได้รับการรับรองมาตรฐาน กลุ่ม 808 - -  - อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณใหแ้ก่ 
การผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ราย 16,804 - - ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว และสถาบนั

ไร่ 172,570 - - วิทยาศาสตร์ข้าวแหง่ชาติ เพือ่จัดประชุม
     1.2) เกษตรกรทีส่มัครป ี2561 ได้รับการตรวจประเมิน กลุ่ม 1,500 - - วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
ระยะปรับเปล่ียน (T2) ราย 30,856 - -

ไร่ 320,000 - -
     1.3) เกษตรกรทีส่มัครป ี2562 ผ่านการประเมินระบบ กลุ่ม 2,620 - -
การผลิตข้าวอินทรีย์เบือ้งต้น (T1) ราย 59,694 - -

ไร่ 470,000 - -
2) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    2.1) ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 80 15 18.75
    2.2) ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 105 4 3.81
    2.3) ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์ม 14 6 42.86
    2.4) พืน้ทีป่ศุสัตว์อินทรีย์ทีต่รวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ไร่ 480 122 25.31
3) พฒันาเกษตรอินทรีย์โดยพฒันาเกษตรกรตามมาตรฐาน
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
และนาข้าวอินทรีย์ (กป.)
    - เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ราย 100 - -
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ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรอง

กลยุทธ์ที ่3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

4) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (มม.)
    - การตรวจวิเคราะหส์ารตกค้างและความอุดมสมบรูณ์ ราย - - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินการหาข้อสรุป
ของดินของเกษตรกร
5) พฒันาเกษตรอินทรีย์ (กวก.)
    5.1) การตรวจประเมินเพือ่รับรองการผลิตพชือินทรีย์
           - ตรวจรับรองแปลงพชือินทรีย์ ฟาร์ม 1,500 513 34.20

การผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (มกอช.)
    6.1) โครงการพฒันาทีป่รึกษาเกษตรกร ราย 180 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ
    6.2) โครงการสถานทีจ่ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ แหง่ 3 - -
ทีไ่ด้มาตรฐาน
    6.3) โครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบ แหง่ 4 - -
การรับรองมาตรฐาน
    6.4) การยกระดับและส่งเสริมการน ามาตรฐาน (GMP) แหง่ 1 - -
ไปใช้ในสถานประกอบการ

ทีเ่ก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์
1) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)
    - พฒันาตลาดสีเขียว แหง่ 17 - -
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค
1) กรมปศุสัตว์
    1.1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)
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กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ

6) ส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยพฒันา



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

          (1) พฒันาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว
               - ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 850 - -
               - สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 60 - -
2) กรมประมง
    2.1) โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            (1) ส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาข้าวในพืน้ทีผ่ลิตข้าวหอมมะลิ ราย 500 - -
                 - ส ารวจและคัดเลือกเกษตรกรทีม่ีพืน้ทีน่าเหมาะสม ราย 500 - -
ต่อการเล้ียงปลาในนาข้าว

ราย 500 - -
การเล้ียงปลา
                 - อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ราย 500 - -

ราย 500 - -

            (1) พฒันาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ราย 350 - -  - ด าเนินการก าหนดเปา้หมาย 5 จังหวัด
ราย 350 - - ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่

การเล้ียงปลาแบบผสมผสานตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และล าปาง
                 - สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 350 - -
                 - รับรองฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ราย 35 - -
                 - พฒันาบคุลากรของหน่วยงานภาครัฐ คร้ัง 1 - -
                 - สร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยงตลาดอินทรีย์ คร้ัง 1 - -
                 - ศึกษาดูงานด้านการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ คร้ัง 1 - -
รวมทัง้การตลาด ทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

1-28

                 - เกษตรกรทีป่รับปรุงแปลงนาใหเ้หมาะสมแก่

                 - จัดอบรมสร้างเสริมองค์ความรู้การเล้ียงปลาในนาข้าว

                 - สนับสนุนปลาตะเพยีนขาวพนัธุ์ดีใหแ้ก่เกษตรกร 
    2.2) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

            (2) สร้างแหล่งผลิตพนัธุ์สัตว์น้ าอินทรีย์ กลุ่ม 1 - -
                 - สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะพนัธุ์สัตว์น้ า กลุ่ม 1 - -
ทีส่อดคล้องมาตรฐานอินทรีย์
                 - พฒันาเกษตรกรใหเ้ปน็แหล่งผลิตพนัธุ์สัตว์น้ าอินทรีย์ กลุ่ม 1 - -
                 - พฒันาเทคนิค วิธีการ ในการเพาะพนัธุ์สัตว์น้ า กลุ่ม 1 - -
ตามวิถีอินทรีย์
                 - สร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยงตลาดอินทรีย์ กลุ่ม 1 - -
3) กรมวิชาการเกษตร

            (1) การตรวจประเมินเพือ่รับรองการผลิตพชือินทรีย์
                 - ตรวจรับรองแปลงพชือินทรีย์ ฟาร์ม 750 26 3.47
4) กรมพัฒนาทีด่ิน
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินทีเ่หมาะสมและส่งเสริม ไร่ 5,750 - -  - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมใหก้ับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ประจ าป ี2563
ภาคเหนือตอนบน (พืน้ทีด่ าเนินการ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) 
5) ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
     5.1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏรูิปทีดิ่นภาคเหนือ ไร่ 1,000 - -
ตอนบน
           - อบรมเกษตกรใหม้ีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ ราย 200 - -
PGS และสามารถขอรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ 
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     3.1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 836,783,300 6,798,787 0.81
1) กรมการข้าว บาท 675,550,000 - -
2) กรมปศุสัตว์ บาท 5,853,000 362,087 -
3) กรมประมง บาท 6,653,000 - -
4) กรมหม่อนไหม บาท 1,000,000 - -
5) กรมวิชาการเกษตร บาท 22,609,800 3,876,800 17.15
6) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ บาท 1,283,800 - -
7) กรมส่งเสริมการเกษตร บาท 10,235,500 762,600 7.45
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ บาท 53,976,500 - -
9) กรมพฒันาทีดิ่น บาท 32,422,000 - -
10) ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม บาท 19,836,700 1,797,300 9.06
11) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ บาท 5,783,000 - -
12) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บาท 1,580,000 - -
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค บาท 40,932,900 - -
1) กรมปศุสัตว์ บาท 1,609,900 - -
2) กรมประมง บาท 7,873,700 - -
3) กรมวิชาการเกษตร บาท 2,502,600 - -
4) กรมพฒันาทีดิ่น บาท 24,093,000 - -
5) ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม บาท 4,853,700 - -
งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 877,716,200 6,798,787.11 0.77
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแหง่ชำติ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมกำรเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันำคุณภำพผลผลิตสินค้ำเกษตรเปำ้หมำยทีผ่ลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำนและปลอดภยัส ำหรับกำรบริโภค หรือส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ
เปา้หมายของโครงการ 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบกำรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพือ่เข้ำสู่ระบบกำรผลิตตำมมำตรฐำน

2. แหล่งผลิต/สถำนประกอบกำร (แปลง/ฟำร์ม : ข้ำว พชื ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 863,259,900 บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
    1.1 กำรเตรียมกำรใช้มำตรฐำนบงัคับ เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่ำงส ำรวจผู้ประกอบกำรทีเ่กี่ยวข้อง
    1.2 กำรจัดท ำมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เร่ือง 15 - -  - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรประกำศใช้มำตรฐำน
    1.3 กำรพฒันำศักยภำพระบบอำหำรศึกษำด้ำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร
          1) กำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกษตร เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่ำงจัดประชุมเตรียมกำรร่ำงหลักสูตร
ตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรในสถำนศึกษำ
          2) โครงกำรเกษตรเพือ่ชีวิต 2563 รำย 100 - -  - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม
    1.4 กำรประเมินควำมเทำ่เทยีมกำรรับรองระบบงำนขยำยขอบข่ำย คร้ัง 10 - -  - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม
กำรรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
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5. โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร
ไตรมาส 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.5 กำรพฒันำระบบกำรผลิตและกำรตรวจรับรองใหค้วำมพร้อม เร่ือง 2 - -  - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม
ในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนบงัคับ 
    1.6 กำรพฒันำหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ตรวจประเมิน
และพฒันำศักยภำพหน่วยรับรองและผู้ตรวจ
          1) พฒันำหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) / รำย 410 87 21.22
หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) 
          2) เตรียมควำมพร้อมและพฒันำศักยภำพองค์กร (CB/IB)   แหง่ 2 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
          3) พฒันำผู้ตรวจประเมินตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร คร้ัง 3 - -  - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรม
ส ำหรับ Smart farmer และ YSF

หลักสูตร 1 - -  - อยู่ระหว่ำงจัดประชุมเตรียมกำรร่ำงหลักสูตร
(Train Of The Trainer)

 - อยู่ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำง
รับรองฮำลำล อิสลำมแหง่ประเทศไทย ด ำเนินกำรตำมแผน
          1) ส่งเสริมและพฒันำระบบโรงเชือดสัตว์ฮำลำล กำรด ำเนินงำน
              1.1) ตรวจประเมินระบบมำตรฐำนฮำลำลโรงเชือด โรง 29 - -
เพือ่กำรส่งออก
              1.2) ตรวจติดตำมมำตรฐำนโรงเชือดฮำลำล โรง 38 - -
          2) ส่งเสริมและพฒันำบคุลำกรในระบบกำรรับรองฮำลำล โครงกำร 6 - -
          3) ประชำสัมพนัธ์กิจกำรฮำลำลไทย โครงกำร 2 - -
    1.8 กำรพฒันำและขยำยผลระบบตำมกำรสอบสินค้ำเกษตร คร้ัง 6 - -
    1.9 กำรจัดนิทรรศกำรเพือ่เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนมำตรฐำน คร้ัง 6 1 16.67
และกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศ
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          4) จัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมใหก้ับผู้สอน

    1.7 กำรพฒันำด้ำนมำตรฐำนและขีดควำมสำมำรถกำรตรวจสอบ




ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.10 กำรส่งเสริมร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภยัเลือกใช้สินค้ำ Q ร้ำน/สำขำ 265 - -  - อยู่ระหว่ำงโอนเงินงบประมำณใหส้ ำนักงำน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

    1.11 กำรรับรองสถำนทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำ Q จังหวัด 65 - -  - อยู่ระหว่ำงโอนเงินงบประมำณใหส้ ำนักงำน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

    1.12 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 55,550,000 3,482,900 6.27
2. กรมการข้าว
    2.1 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนเมล็ดพนัธุ์ข้ำว (GAP Seed)  - ขณะนีก้รมกำรข้ำวอยู่ในระหว่ำงกำรโอน
          1) พฒันำระบบควบคุม ICS และตรวจประเมินเบือ้งต้น กลุ่ม 300 - - และจัดสรรงบประมำณใหแ้ก่ศูนย์วิจัยข้ำว
          2) ตรวจสอบและรับรองสถำนทีร่วบรวม คัดบรรจุ แหง่ 60 - - ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้ำว และวำงแผนกำรด ำเนินงำน
เมล็ดพนัธุ์ข้ำว โครงกำร
          3) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์แบบกลุ่ม กลุ่ม 350 - -
    2.2 ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ (ORG)

กลุ่ม 2,422 - -
(แบบกลุ่ม)

แปลง 2,000 - -
(แบบเด่ียว)

แปลง 1,000 - -
(แบบเด่ียว)

กลุ่ม 200 - -
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          1) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 

          2) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์

    2.3 ตรวจสอบและรับรองระบบมำตรฐำนข้ำว (GAP Grain)
          1) ตรวจสอบและรับรองระบบกำรผลิตข้ำว GAP 

          2) ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP ตำมระบบ
ISO/IEC 17065 : 2012



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

          3) จัดพมิพใ์บรับรองและเอกสำรแจ้งผลกำรตรวจฯ ใบ - - -
ใหแ้ก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบกำร
          4) จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ระบบมำตรฐำนกำรรับรองข้ำว ชุด - - -

          1) ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีข้ำว โรง 10 - -
          2) ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ข้ำว ผลิตภณัฑ์ 40 - -
          3) ตรวจสอบรับรองเคร่ืองหมำยข้ำวพนัธุ์แท้ ผลิตภณัฑ์ 40 - -
    2.5 ตรวจติดตำมควบคุมก ำกับสถำนประกอบกำรธุรกิจ
เมล็ดพนัธุ์ควบคุม/ผลิตภณัฑ์สินค้ำข้ำว Q ร้ำน 500 - -
    2.6 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 66,804,000 - -
3. กรมปศุสัตว์

แหง่ 44,800 17,402 38.84

ตัวอย่ำง 336,660 75,598 22.46

แหง่ 300 4 1.33

ตัวอย่ำง 800 - -
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล
    3.3 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 308,783,900 23,463,620 7.60

1-34

ตำมเกณฑ์ก ำหนด

          1) ตรวจประเมินฟำร์ม/โรงงำน และร้ำนค้ำจ ำหน่ำย

    3.2 พฒันำและส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำลด้ำนปศุสัตว์
          1) ตรวจประเมินสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฮำลำล
          2) ตรวจวิเครำะหคุ์ณภำพสินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำน

    2.4 ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโรงสีข้ำว และผลิตภณัฑ์ข้ำว

    3.1 ตรวจสอบรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์

สินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ก ำหนด
          2) ตรวจวิเครำะหคุ์ณภำพสินค้ำปศุสัตว์ใหไ้ด้มำตรฐำน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

4. กรมประมง
รำย 6,000 1,464 24.40

แหง่ 30,360 5,288 17.42
แหง่ 737 210 28.49

    4.4 ตรวจปจัจัยกำรผลิตจำกแหล่งเพำะเล้ียงและ ตัวอย่ำง 82,800 5,244 6.33
สถำนประกอบกำร

ฉบบั 636,870 155,154 24.36
ตัวอย่ำง 89,780 7,171 7.99

คร้ัง 80,300 23,931 29.80

    4.8 จัดท ำ รักษำ และขยำยขอบข่ำยระบบ ISO เพือ่รับรอง แหง่ 39 - -  - อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร
คุณภำพและควำมปลอดภยัสินค้ำประมง  และกำรรักษำสมรรถนะ
หอ้งปฏบิติักำร
    4.9 วิเครำะหร์ะบบกำรตรวจสอบรับรองสินค้ำประมงส่งออก ระบบกำรเชื่อมโยง 1 - -
เพือ่พฒันำระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับใหม้ีประสิทธิภำพ
    4.10 กำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำ ตัวอย่ำง 190,024 31,033 16.33

แหง่ 55 15 27.27
    4.12 กำรจัดกำรเชื้อด้ือยำต้ำนจุลชีพในสัตว์น้ ำ ตัวอย่ำง 450 49 10.89
    4.13 กำรตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ตัวอย่ำง 18,170 504 2.77
    4.14 กำรเฝ้ำระวังคุณภำพส่ิงแวดล้อมจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ ตัวอย่ำง 17,055 2,830 16.59
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    4.1 กำรพฒันำศักยภำพเกษตรกร/ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง

ซำกสัตว์น้ ำ และผลิตภณัฑ์

    4.11 กำรเฝ้ำระวังฟำร์มปลอดโรค

    4.3 ตรวจประเมินสถำนประกอบกำร

    4.5 ออกใบอนุญำต ใบรับรอง ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบยีน
    4.6 ตรวจวิเครำะหว์ัตถุดิบและผลิตภณัฑ์
    4.7 เฝ้ำระวังกำรปอ้งกันกำรลักลอบกำรน ำเข้ำและส่งออกสัตว์น้ ำ

และบคุลำกรภำครัฐด้ำนกำรประมง
    4.2 กำรตรวจประเมินมำตรฐำนและสุขอนำมัยฟำร์ม



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    4.15 กำรตรวจติดตำมคุณภำพควำมปลอดภยัหอยสองฝำ ตัวอย่ำง 8,726 24 0.28
    4.16 กำรผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพือ่ใช้ในกำรเพำะเล้ียง ขวด/ซอง 146,000 3,091 2.12
สัตว์น้ ำ
    4.17 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 288,744,400 34,457,935 11.93
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพือ่รับรองมำตรฐำนตำมระบบ ฟำร์ม 25,000 17,190 68.76  - 15,668 รำย/147,322.20 ไร่ 
กำรจัดกำรคุณภำพ GAP พชื ผ่ำนกำรรับรอง 15,043 ฟำร์ม/

13,297 รำย/122,089 ไร่
    5.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเหด็ โรงงำน 450 51 11.33  - ผ่ำนกำรรับรอง 20 โรงงำน
เพือ่รับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรระบบ GMP 
    5.3 พฒันำและขยำยผลกำรลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร กิจกรรม 2 2 100.00 1. ตรวจสินค้ำจำกแหล่งผลิต (โรงงำนผู้ผลิตปุย๋/
ทีส่่งผลต่อเกษตรกรและคุณภำพส่ิงแวดล้อม โรงงำนผู้ผลิตวัตถุอันตรำย/สถำนทีร่วบรวม

เมล็ดพนัธุ)์ ด ำเนินกำรแล้ว 200 ร้ำนค้ำ/
โรงงำน
2. อบรมสำรวัตรเกษตรทีม่ีคุณภำพ Q 
Inspection ปจัจุบนัอยู่ระหว่ำงจัดท ำ
แผนฝึกอบรม

    5.4 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 78,305,400 11,866,800 15.15
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 พฒันำเจ้ำหน้ำทีเ่ปน็ทีป่รึกษำเกษตรกรและเปน็วิทยำกร รำย 400 35 8.75
ด้ำนมำตรฐำน GAP 
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    6.2 อบรมเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP และศึกษำดูงำน รำย 15,000 2,168 14.45
    6.3 ติดตำมใหค้ ำปรึกษำแนะน ำและตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 15,000 124 0.83
    6.4 น ำร่องงำนส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรแบบมีระบบควบคุม กลุ่ม 6 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ภำยในกลุ่มตำมระบบมำตรฐำน GAP's ICS
    6.5 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 65,072,200 10,280,263 15.80
7. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำยรวมทัง้ส้ิน บำท 863,259,900 83,551,518 9.68
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเล้ียงปศุสัตว์ใหม้ีความแข็งแรง โดยเฉพาะในเร่ืองอาหารสัตว์คุณภาพดี
เปา้หมายของโครงการ จัดต้ังศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) 1 แหง่ สนับสนุนเกษตรกร 100 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2562 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 17,665,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แหง่ 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
ราย 100 30 30.00  - เกษตรกรเข้ารับบริการ ณ ศูนย์วิจัย

และพฒันาอาหารสัตว์ล าปางซ่ึงเปน็ศูนย์เดิม
ทีไ่ด้รับงบประมาณในป ี2562

บาท 17,665,000 - -  - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
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            6. โครงการสง่เสริมเกษตรปลอดภัย                    
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

1. จัดต้ังศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

2. เกษตรกรเข้ารับบริการ (Feed Center)

3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมการปลูกพชืสมุนไพร สร้างวัตถุดิบสมุนไพรทีม่ีคุณภาพ รวมทัง้ส่งเสริมการใช้ภมูิปญัญา องค์ความรู้ และนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพร

2. เพือ่พฒันาความรู้แก่เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร ใหม้ีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเร่ืองการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
และมาตรฐานการผลิตพชืสมุนไพร
3. เพือ่พฒันาศักยภาพของเกษตรกรใหส้ามารถผลิตพชืสมุนไพรทีม่ีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพชืสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้
5. เพือ่เตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรใหส้ามารถพฒันาเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้

เปา้หมายของโครงการ พฒันาศักยภาพเกษตรกร 1,200 ราย และส่งเสริมการปลูก 1,200 ราย ในพืน้ที ่40 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 11,942,300 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 พฒันาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ราย 1,200 116 9.67  - ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการ
    1.2 ปรับปรุงและพฒันาแปลงขยายพนัธุ์สมุนไพรและรวบรวม จุด 12 จัดเวทวีิเคราะหศั์กยภาพของกลุ่มเกษตรกร
พนัธุ์สมุนไพร เพือ่จัดท ากระบวนการเรียนรู้

บาท 5,430,300 133,800 2.46     
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7. โครงการสง่เสริมการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสมุนไพร
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม  
    2.1 ส่งเสริมการปลูก และการแปรรูปพชืสมุนไพรในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 1,200 253 21.08  - ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการ
    2.2 จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรในเขตปฏรูิปทีดิ่น พืน้ที่ 10 - - การจัดเวทปีระชาคม เพือ่สอบถามความต้องการ

บาท 6,512,000 280,000 4.30 ในการผลิต ของเกษตรกร
3. งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 11,942,300 413,800 3.46    
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    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย





การจัดเวทปีระชาคม เพือ่สอบถามความต้องการ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ข้าวและผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวโดยพฒันาเปน็ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

สร้างสรรค์และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
2. เพือ่ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดี่ (GPM) รวมทัง้การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Brand)
แก่ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปสร้างแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูป
3. เพือ่สนับสนุนความรู้ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์และการผลิตสินค้าใหไ้ด้มาตรฐานมีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ใหส้ามารถขยายตลาดด้วยระบบร้านค้า
เครือข่ายและออนไลน์ รวมทัง้การส่งเสริมการวิจัยตลาดและสินค้าผลิตภณัฑ์ OTOP

เปา้หมายของโครงการ 1. นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านข้าว/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว และผู้สนใจทัว่ไป สามารถน าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดจนเกิดผล
เปน็รูปธรรมและเกิดการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2560 - 2566
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 3,920,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. การพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ผลิตภณัฑ์ 4 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
พฒันาผลิตภณัฑ์

    - จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ (เอกสารวิชาการ แผ่นพบั 
และ Pop up/Roll up) ผลงานส่ือ 1 - -  - อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารจัดท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์
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8. โครงการแปรรูปสนิค้าเกษตร
8.1 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสงู

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

2. การประชาสัมพนัธ์

ไตรมาส 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

3. บริหารจัดการโครงการ
     3.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีช่่วยปฏบิติังานโครงการ ราย 4 4 100.00
     3.2 ติดตามเก็บข้อมูล ใหค้ าแนะน าและค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ คร้ัง 14 - -

บาท 3,920,000 321,613 8.20
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรได้รับความรู้และทกัษะด้านการแปรรูป เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ และเปน็ช่องทางการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิม่
เปา้หมายของโครงการ ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแปรรูปพฒันาสินค้าผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ 1,750 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 25,407,500 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ราย 1,750 160 9.14
 1. ถ่ายทอดความรู้ แนะน า พัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูป  - การอบรมและการสาธิตตามแผน

ราย 320 60 18.75 การด าเนินงานจะอยู่ในช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย.
    1.1 การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ ราย 100 20 20.00 2563

    1.2 การแปรรูปผลิตภณัฑ์นม ราย 140 40 28.57
    1.3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ไข่ ราย 20 - -
    1.4 การแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์อื่น ๆ ราย 60 - -

1-43

8.2 กิจกรรมพัฒนาผลติภัณฑ์ปศุสตัว์ ภายใตแ้ผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน           
ไตรมาส 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

8. โครงการแปรรูปสนิค้าเกษตร

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ภาพรวมโครงการ

ผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ใหแ้ก่เกษตรกร

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

2. สาธิตการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ ราย 1,430 100 6.99
    2.1 การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ ราย 800 60 7.50
    2.2 การแปรรูปผลิตภณัฑ์นม ราย 460 40 8.70
    2.3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ไข่ ราย 110 - -
    2.4 การแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์อื่น ๆ ราย 60 - -

บาท 25,407,500 2,229,344 8.77
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3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและขยายผลการผลิตข้าวบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) ทีเ่ปน็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง) อย่างเปน็ระบบทัง้การผลิต


แปรรูป และการตลาด
2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) ทีเ่ปน็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง) ใหไ้ด้มาตรฐานสากล

เปา้หมายของโครงการ 1. มูลค่าการค้าสินค้าข้าวส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) และข้าวพืน้เมืองทีม่ีอัตลักษณ์พืน้ถิ่นภาคใต้ มีมูลค่าเพิม่ขึ้นร้อยละ 10
2. พฒันาสมาคม องค์กรสหวิชาชีพบริหารจัดการสินค้าข้าวส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ และข้าวพืน้เมือง อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น จ านวน 1 แหง่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 5,310,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

 - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการวางแผน
การด าเนินงานโครงการ พร้อมทัง้โอนจัดสรร

ราย 1,000  -  - งบประมาณใหก้ับศูนย์วิจัยข้าว
เมืองพทัลุง และศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว
    1.2 สนับสนุนการปรับเปล่ียนเตรียมพืน้ทีก่ารผลิตข้าวสังข์หยด กลุ่ม 50  -  -
เมืองพทัลุง (การก าจัดวัชพชืวิธีเขตกรรม)
2. กิจกรรมการตรวจรับรองคุณภาพ GI ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง
    - ตรวจรับรองมาตรฐาน GI (EU) กลุ่ม 5  -  -
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เมืองพทัลุง 
    1.1 จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบยีนข้าว GI ข้าวสังข์หยด

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและขึ้นทะเบยีนข้าว GI ข้าวสังข์หยด

9.1 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร (กิจกรรมการผลติข้าวพ้ืนเมืองที่เปน็อัตลกัษณ)์
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

 9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน     



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

3. การแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภณัฑ์ข้าวถุง
    3.1 อบรมสร้างเครือข่ายพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปหลักสูตรวิทยากร ราย 50  -  -
    3.2 พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว (ผลิตภณัฑ์อาหารจากข้าว) ผลิตภณัฑ์ 4  -  -
    3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว ผลิตภณัฑ์ 4  -  -
4. การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพนัธ์
    4.1 จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง คร้ัง 1  -  -
    4.2 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่คุณค่าข้าวพืน้เมือง คร้ัง 1  -  -
และค่านิยมข้าว GI

บาท 5,310,000  -  -
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

2. เพือ่ใหส้ถาบนัเกษตรกรหรือชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินการบญัชีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
เปา้หมายของโครงการ สถาบนัเกษตรกร จ านวน 75 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 1,003,900 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. พฒันาศักยภาพการบริหารการเงินการบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกร แหง่ 75  -  -  - อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินงานโครงการ
2. ตรวจเยี่ยมใหค้ าปรึกษาและก ากับแนะน า แหง่ 75  -  -
3. ติดตามประเมินผล แหง่ 75  - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,003,900  -  -
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แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

9.2 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร (ภาคใต้)
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

2. เพือ่ส่งเสริมการแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิ่น และพฒันาช่องทางการตลาด
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร จ านวน 750 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 7,453,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิปญัญา ราย 750  - -  - อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินโครงการ
ทอ้งถิ่น
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,453,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงาน

ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

                9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน                   
9.3 โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรตามอัตลกัษณแ์ละภูมิปญัญาท้องถ่ิน

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ศึกษาหว่งโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ 

2. เพือ่ศึกษาต้นทนุการผลิตสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ 
3. เพือ่จัดท าแนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ของประเทศไทย 

เปา้หมายของโครงการ รายงานผลการศึกษาและบทความทางวิชาการ  “แนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองส่ิงบง่ชี้ภมูิศาสตร์” 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 3,218,500 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. ศึกษาแนวทางการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการรับรอง เล่ม 1 - -  - จัดท าโครงร่างงานวิจัยเรียบร้อยแล้วฯ
ส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ ร้อยละ 100 10 10.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 3,218,500  -  -  - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ร้อยละ

9. โครงการเพ่ิมศักยาภาพการผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณพ้ื์นถ่ิน    
9.4 กิจกรรมจดัท าแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสนิค้าเกษตรที่ไดร้ับรองสิง่บง่ชี้ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสนิค้าเกษตรที่ไดร้ับ

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

และการผลิตข้าวลดต้นทนุการผลิตข้าว และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
เปา้หมายของโครงการ 

มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายข้าวเพิม่ขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 1,342,417,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมการข้าว
    1.1 การส่งเสริมการปลูกข้าว ป ี2562/63 รอบที ่2 ล้านไร่ 4.54 3.12 68.72
    1.2 การส่งเสริมการปลูกข้าว ป ี2563/64 รอบที ่1 ล้านไร่ 58 -  -  - ด าเนินการในเดือน พ.ค. 63
    1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าว 
          1) ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ทีผ่ลิตได้ ตัน 64,073 12,370.12 19.31
          2) ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ทีก่ระจายได้ ตัน 64,073 4,620.57 7.21
    1.4 การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่  - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุม
          1) กลุ่มแปลงใหญ่ แปลง 1,733  -  - วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนปฏบิติังาน
          2) การถ่ายทอดความรู้ ราย 49,525  -  - รายแปลง พร้อมทัง้โอนและจัดสรรเงินใหก้ับ

 แปลง 1,733  -  - ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวในส่วน
ภมูิภาค
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

          3) การสนับสนุนปจัจัยการผลิต

             10. แผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร             
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

เพือ่ใหม้ีการบริหารจัดการข้าวโดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต วางแผนการผลิตข้าวใหเ้กิดความสมดุลกับความต้องการของตลาด และเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวเปลือกของชาวนามีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น มีต้นทนุการผลิตลดลง ราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น และท าใหค้รัวเรือนชาวนา



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

 กลุ่ม 1,368  -  -
ราย 770  -  -

   1.5 การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ไร่ 400,000  -  -
   1.6 การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ  - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุม
         1) ข้าว กข 43 ไร่ 45,000  -  - วางแผนการด าเนินงานพร้อมทัง้โอนและ
         2) ข้าวพืน้นุม่ (กข 79) ไร่ 5,000  -  - จัดสรรเงินใหก้ับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ด
   1.7 การเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้ ไร่ 30,000  -  - พนัธุ์ข้าวในส่วนภมูิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   1.8 การพฒันาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพชื  -  -
         1) บรูณาการโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยี 3

ระบบ 1
         3) จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เทคโนโลยี 3
   1.9 การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง ราย 15,000  -  -
   1.10 การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 
            1) ข้าวอินทรีย์ ตัน 2,600  -  -
            2) ข้าว GAP ตัน 1,000  -  -

บาท 1,297,607,600 4,695,553.87 0.36
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
    2.1 การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ป ี2562/63 รอบที ่2 
          1) ครัวเรือนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบยีน ครัวเรือน 564,897 64,532 11.42
          2) พืน้ทีป่ลูกข้าวทีข่ึ้นทะเบยีน ไร่ 9,309,579.54 1,293,758.58 13.90
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          4) การตรวจรับรองข้าว GAP
          5) การพฒันาผู้น าชาวนาแปลงใหญ่

         2) พฒันาและจัดการฐานข้อมูลด้านข้าว

   1.11 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 การส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย ไร่
          1) จัดเวทชีุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกร ราย 18,000 3,270 18.17
ผลิตพชืหลากหลายตามความต้องการของตลาด
          2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพืน้ทีข่ยายผล ปรับเปล่ียน แปลง 600 8 1.33
ไปปลูกพชืหลากหลาย
   2.3 การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ป ี2563/64 รอบที ่1  - เร่ิมด าเนินการ เดือนเมษายน 2563
         1) ครัวเรือนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบยีน ครัวเรือน - -  -
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวทีข่ึ้นทะเบยีน ไร่ - -  -

บาท 44,809,400 409,960 0.91
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,342,417,000 5,105,514 0.38
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   2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีน่าร้างใหส้ามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพชืแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการประกอบอาชีพการเกษตรใหม้ีรายได้ ความเปน็อยู่ดีขึ้นและมัน่คง
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 1,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 10,000,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ไร่ 1,000 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,000,000 - - ประจ าปี
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1. พืน้ทีน่าร้างได้รับการพฒันาและฟืน้ฟู

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติดา้นการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลกูพืชเกษตรผสมผสาน)
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

เปา้หมาย ร้อยละ

11. การท าเกษตรผสมผสาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพืน้ทีเ่กษตรกรรมจังหวัดภาคใต้เพือ่การปลูกพชืในระบบเกษตรผสมผสาน
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 3,000 ไร่ (ด าเนินการในจังหวัดสงขลา สตูล พทัลุง และตรัง)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 40,980,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ไร่ 3,000 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ในพืน้ทีภ่าคใต้ ประจ าปี
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 40,980,000 - -
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

1. จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ าเพือ่การปลูกพชืผสมผสาน

11. การท าเกษตรผสมผสาน
11.2 โครงการพัฒนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร 

(กิจกรรมจดัระบบอนุรักษ์ดนิและน้ าเพ่ือการปลกูพืชผสมผสานในพ้ืนที่ภาคใต)้
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพีอ่เพิม่รายได้ใหก้ับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปสู่ Smart Farmer
เปา้หมายของโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรทีอ่ยู่ระหว่างใหก้ารสงเคราะหแ์ละสนับสนุนใหม้ีการปลูกแทน แบบผสมผสาน จ านวน 900 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563    
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 2,313,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. อบรมเกษตรกรทีอ่ยู่ระหว่างใหก้ารสงเคราะหแ์ละสนับสนุน รุ่น 30 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ใหม้ีการปลูกแทน แบบผสมผสาน ราย 900 - - ประจ าปี
2. ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรผสมผสาน 1 วัน คร้ัง 1 - -
3. จัดเวทชีุมชม และสรุปผลโครงการฯ 1 วัน คร้ัง 1 - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,313,000 - -
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11.3 โครงการบริหารจดัการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสูส่วนยางพาราอยา่งยั่งยนื (เกษตรผสมผสาน)
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

11. การท าเกษตรผสมผสาน

1. เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ใหเ้กินความต้องการของตลาด

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันาระบบการปลูกข้าว การประเมินพืน้ทีก่ารปลูกข้าว การระบาดโรค และแมลงศัตรูข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพือ่การวางแผนและ

พฒันาการผลิตข้าวใหม้ีประสิทธิภาพ
เปา้หมายของโครงการ จ านวนเทคโนโลยีทีส่ามารถประเมินพืน้ทีป่ลูกข้าวในประเทศไทยและเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรคแมลงศัตรูข้าวทีส่ าคัญ
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 8,600,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. บรูณาการโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยี 3 - -  - อยู่ในระหว่างการวางแผนการด าเนินงาน
2. พฒันาและจัดการฐานข้อมูลด้านข้าว ระบบ 1 - - โครงการเพือ่พฒันาระบบการผลิตข้าว

พร้อมทัง้โอนและจัดสรรเงินงบประมาณ
3. จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เทคโนโลยี 3 - - ใหศู้นย์วิจัยข้าวในส่วนภมูิภาค และเตรียม
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,600,000 - - การจัดซ้ือจัดจ้างครุภณัฑ์ทางการเกษตร

เพือ่จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ
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แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

12. การเกษตรอัจฉริยะ
12.1 โครงการพัฒนาและประยกุตใ์ช้เทคโนโลยขีั้นสงูในการผลติพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลติข้าวดว้ยเทคโนโลยขีั้นสงู)

ไตรมาส 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เกษตรกร ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร สถานบนัการศึกษา ภาคเอกชน
3. ได้องค์ความรู้และฐานข้อมูล Big data ส าหรับการบริหารจัดการแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เปา้หมายของโครงการ จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จ านวน 4 แปลง (ปาล์มน้ ามัน อ้อย มะม่วง มันส าปะหลัง) และโรงเรือนผลิตพชือัจฉริยะ 1 โรงเรือน
ระยะเวลาของโครงการ งบประมาณ ป ีพ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 8,168,700 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. จัดแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ แหง่ 4 - -  - อยู่ระหว่างการดูแลรักษาแปลง
2. จัดท าโรงเรือนผลิตพชือัจฉริยะ แหง่ 1 - -
3. ติดตามประเมินผล คร้ัง 4 - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,168,700 - -
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ร้อยละ

12.2 โครงการแปลงเรียนรูเ้ทคโนโลยกีารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติพืชดว้ยระบบเกษตรอัจฉริยะ
ไตรมาส 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ

12. การเกษตรอัจฉริยะ

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย และกรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ กระตุ้นใหม้ีการใช้ผลิตภณัฑ์ยางพารา หรือผลิตภณัฑ์ทีม่ียางพาราเปน็ส่วนผสมมาใช้ประโยชน์

ในการบริการสาธารณะมากขึ้น
2. เพือ่เพิม่รายได้ใหก้ับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และลดความผันผวนและรักษาระดับราคายางพารา

เปา้หมายของโครงการ 1. หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ คิดเปน็ปริมาณน้้ายางสด จ้านวน 1,000,000 ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ
2. หน่วยงาน (ชป.) มีปริมาณการใช้น้้ายางข้น 29,912 ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2563 - 2565 (กยท.) ต้ังแต่ป ี2561 - 2565 (ชป.) 
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 2,180,036,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย ผล (1 ต.ค. 62 - ร้อยละ
31 ธ.ค. 62)

1. การยางแหง่ประเทศไทย  - กยท. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการด้าเนินงาน
    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ คร้ัง 2 - - ซ่ึงปจัจุบนัยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน
    1.2 การติดตาม และชื้แจงการด้าเนินงาน คร้ัง 2 - - ต่าง ๆ
    1.3 การใช้ยางในแต่ละหน่วยงาน ตัน 90,356
           1) กระทรวงยุติธรรม ตัน 1,113.96 - -
           2) กระทรวงกลาโหม ตัน 983 - -
           3) กระทรวงคมนาคม ตัน 52,368.04 - -
           4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัน 6,176 - -
           5) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ตัน 1 - -
           6) กระทรวงสาธารณสุข ตัน 29,714.58 - -
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 - -
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แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

13. โครงการสง่เสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562



เปา้หมาย ผล (1 ต.ค. 62 - ร้อยละ
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. กรมชลประทาน  - ปจัจุบนัร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ
ตัน 3,088 - - ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่าง

    2.2 ประเภทของงาน รายการ 215 ขั้นตอนการพจิารณาของรัฐสภา
          1) ถนน Para Asphaltic รายการ 139 - -
          2) Para Soil Cement รายการ 76 - -

บาท 2,179,536,200 - -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,180,036,200 - -
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    2.1 ปริมาณการใช้ยางข้น

    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวในเขต ส.ป.ก. โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกไม้ปำ่ ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล หรือไม้อื่น ๆ ทีม่ีคุณค่ำ พร้อมทัง้ด ำเนินกิจกรรมตำมระบบวนเกษตร 

เพือ่ประโยชน์ในกำรฟืน้ฟ ูอนุรักษดิ์นและน้ ำ และสร้ำงควำมชุ่มชื้นในแปลงเกษตร
2. เพือ่ส่งเสริมใหอ้ำชีพเกษตรกรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับปำ่ได้อย่ำงยั่งยืน เกิดแหล่งปจัจัยพืน้ฐำนตำมธรรมชำติตำมมำ

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ขตปฏรูิปทีดิ่น จ ำนวน 45,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2562 - 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 46,535,300 บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. พืน้ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่น
    1.1 พืน้ทีส่่วนบคุคลทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตร ไร่ 44,000 2,500 5.68  - ผลกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอน
    1.2 พืน้ทีส่ำธำรณะทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมระบบวนเกษตร ไร่ 1,000 662 66.20 กำรประชำสัมพนัธ์เพือ่รับสมัครเกษตรกร
2. อบรมเกษตรกรเร่ืองระบบวนเกษตรแบบพึง่ตนเอง รำย - - - เข้ำร่วมโครงกำร
3. เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนพนัธุ์ไม้แต่ละชนิด รำย - - -
    3.1 ไม้ผล รำย - - -
    3.2 ไม้เศรษฐกิจ รำย - - -
    3.3 พชืสมุนไพร รำย - - -

บำท 46,535,300    3,410,000        7.33
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ร้อยละ

14. โครงการสง่เสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

4. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปร้ียว ดินกรด โดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปนูเพือ่การเกษตร) ร่วมกับการใช้พชืปุย๋สด รวมทัง้การปรับโครงสร้างของพืน้ที่

ใหม้ีสภาพเหมาะสมสามารถท านา ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นใหไ้ด้ผลผลิตสูงขึ้น

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 67,727 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 212,828,100  บาท

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

31 ธ.ค. 62)

1. ปรับปรุงคุณภาพดิน ไร่ 67,727 - -

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 212,828,100 - -
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หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ

                   15. การปรับปรุงคุณภาพดนิ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ                
15.1 ผลผลติที่ 3 ทรัพยากรดนิและน ้าไดร้ับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดนิ)

ไตรมาสที่ 1  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหเ้กษตรกรตระหนักถึงปญัหาการชะล้างพงัทลายของดิน มีความรู้และเข้าใจวิธีการปลูก และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษดิ์น

และน้ าได้อย่างยั่งยืน

2. จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ลดการชะล้างพงัทลายของดิน แก้ไข ปรับปรุง และฟืน้ฟดิูนทีเ่ส่ือมโทรมใหม้ีความอุดมสมบรูณ์
เปา้หมายของโครงการ จ านวน 1,024,300 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 777,473,500  บาท

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

31 ธ.ค. 62)

1. ฟืน้ฟ ูและปอ้งกันการชะล้างพงัทลายของดิน ไร่ 1,024,300 - -

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 777,473,500 - -
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ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 1  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

                   15. การปรับปรุงคุณภาพดนิ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ                

ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

15.2 ผลผลติที่ 3 ทรัพยากรดนิและน ้าไดร้ับการพัฒนา (กิจกรรมฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ)

แผนปฏบิตัิงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหม้ีศักยภาพในการรองรับนักทอ่งเทีย่ว

2. เพือ่ยกระดับแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน
เปา้หมายของโครงการ สนับสนุนการพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร จ านวน 77 แหล่ง
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2561 - 2565

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 3,860,000 บาท 

แผนและผลการปฏบิตัิงาน ปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

31 ธ.ค. 62)
1. ด้านการพฒันาบคุคลากร  - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ 
    1.1 พฒันาบคุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ราย 176 - - 2563 
    1.2 เพิม่ทกัษะวิสาหกิจชุมชน   ราย 770 - -
2. ด้านการพฒันาแหล่งวิถีเกษตร
    2.1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว แหล่ง 55 2 3.64
วิถีเกษตร
    2.2 ยกระดับแหล่งทอ่งเทีย่ววิถีเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน จังหวัด 77 - -
    2.3 ท าข้อมูลเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเทีย่ววิถีเกษตร เส้นทาง 9 - -
3. ด้านการพฒันาข้อมูล ประชาสัมพนัธ์ และการตลาด เร่ือง - - -
ผ่านส่ือ Social Media

บาท 3,860,000 525,307 13.61
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หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

16. โครงการสง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ จ ำหน่ำยผ้ำไหมภำยใต้โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 200,000 เมตร กระตุ้นอุปทำนใหเ้กิดควำมต้องกำรซ้ือผ้ำไหมเพิม่มำกขึ้น 

กำรจัดจ ำหน่ำยผ้ำไหมใหผู้้บริโภคเข้ำถึงผู้ผลิต และสนับสนุนใหเ้กษตรกรมีรำยได้เพิม่ขึ้น
เปา้หมายของโครงการ ด ำเนินกำรในพืน้ทีศู่นย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แหง่ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่ำน ตำก เชียงใหม่ อุดรธำนี สกลนคร 

หนองคำย เลย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภมูิ มุกดำหำร นครรำชสีมำ บรีุรัมย์ สุรินทร์ สระบรีุ กำญจนบรีุ ชุมพร นรำธิวำส อุบลรำชธำนี และศรีสะเกษ
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 7,290,000 บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62) ร้อยละ

1. กิจกรรมกำรกระตุ้นตลำดในประเทศ
คร้ัง 5 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรจัดสรรงบประมำณ
คร้ัง 3 - -
รำย 20 - -

E commerce โลก
งำน 1 - -

2. กลุ่มเปำ้หมำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร
    2.1 เกษตรกร รำย - - -
    2.2 ผู้ประกอบกำร รำย - - -
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                    17. โครงการตลาดน าการผลติดา้นสนิค้าหม่อนไหม             
       ไตรมาส 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    1.2. บรูณำกำรด้ำนกำรตลำดร่วมกับภำคีหน่วยงำนภำยนอก
    1.3 กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภณัฑ์หม่อนไหมสู่ แพลตฟอร์ม

    1.4 จัดท ำ/ส่งเสริมกำรตลำดโดยใช้ application 

    1.1 จัดตลำดมหกรรมผ้ำไหม/ตลำดสัญจร 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62) ร้อยละ

3. สินค้ำหม่อนไหม
    3.1 มูลค่ำผ้ำไหมทีจ่ ำหน่ำยได้ บำท - - -
    3.2 มูลค่ำและจ ำนวนผ้ำไหมทีจ่ ำหน่ำยได้ เมตร 200,000 - -
4. กำรประชำสัมพนัธ์ คร้ัง 10 - -

บำท 7,290,000 - -
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5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพิม่ความสามารถและโอกาสในการผลิต
และประกอบอาชีพใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านพชืไร่ พชืสวน
ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ ใหแ้ก่เกษตรกร
ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาทีอ่ยู่ในพืน้ที ่และขยายผลไปยังพืน้ทีใ่กล้เคียงในอ าเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 1,702,750 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.1 สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการฯ คร้ัง 12 3 25.00
ในพืน้ทีโ่ครงการฯ
    1.2 สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง คร้ัง 4 2 50.00
เกษตรและสหกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการและพืน้ทีข่ยายผล
    1.3 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ คร้ัง 5,000 - -
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.1 ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    1.4 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าเดือนใหก้องประสานงาน คร้ัง 12 1 8.33
โครงการพระราชด าริ สป.กษ.
   1.5 จัดท ารายงานประจ าปี เล่ม 60 - -
   1.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 24,000 20.00
2. กรมกำรข้ำว
    2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ราย 40 - -
    2.2 แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย ไร่ 1 - -
    2.3 แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 - -
เผยแพร่ความรู้การผลิตข้าว
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,000 - -
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 100 - -
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 38,400 - -
4. กรมประมง
    4.1 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 - -
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 86,100 - -
5. กรมหม่อนไหม

จุด 1 - -  - อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติและโอนเงิน
ไร่ 2 - - งบประมาณ 2563

    5.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,500 - -
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    5.2 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน
    5.1 จัดท าปา้ยจุดเรียนรู้แปลงหม่อน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

6. กรมวิชำกำรเกษตร
    6.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
          1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 8 - -
          2) การฝึกอบรม ราย 30 - -
    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 60,000 - -
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    7.1 สอน/แนะน าการจัดท าบญัชี ราย 110 - -
    7.2 ก ากับ/แนะน าการจัดท าบญัชี ราย 110 - -
    7.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 110 - -
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 243,100 - -
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
    8.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ ไร่ 2 - -   - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
    8.2 ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ไร่ 1 - -
    8.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 132,000 - -
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน และ

คร้ัง 12 - - งบประมาณรายจ่ายปะจ าป ี2563

คร้ัง 1 - -
ราย 30 - -
บาท - - -
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และวิธีการสหกรณ์
    9.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    9.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    9.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

10. กรมพัฒนำทีด่ิน
      10.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30 - -
      10.2 สาธิตการท า การใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 30 - -
      10.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 30 - -
      10.4 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 10 2 20.00
ในการปลูกไม้ผล 
      10.5 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 5 2 40.00
ในการปลูกพชืผัก
      10.6 สาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น ไร่ 7 - -
ในการปลูกข้าว
      10.7 โครงการทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ 1 - -
      10.8 ดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
      10.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 991,650 - -

11. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิน้ บาท 1,702,750 24,000 1.41
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา ศึกษาทดลองการพฒันาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปา่บนพืน้ทีสู่ง สาธิตและแสดงไว้เปน็องค์ความรู้ในลักษณะ
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตเพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การขยายผลการพฒันาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง
เพือ่ยกระดับความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปา่
เพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ว สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่การเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย 1) ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ มีพืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 2) หมูบ่า้นในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะงา
ต าบลหมอกจ าแป ่อ าเภอเมือง 12 หมูบ่า้น 3) หมูบ่า้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมือง 4 หมูบ่า้น 4) ส าหรับการขยายผล
ตามแนวกว้าง มุง่เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริไปศุ่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 4,169,650 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
         1) กล้วยไม้ทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่ 3 - -
         2) ไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่ 2 - -
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 315,000 - -
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.2 ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

หน่วยนับ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
หน่วยนับ

2. กรมการข้าว
ไร่ 4 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
ไร่ 4 - -

    2.3 แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพชืเมืองหนาว ไร่ 4 - -
    2.4 จัดท าแปลงขยายผลสู่ชุมชน ไร่ 6 - -

ราย 200 - -
บาท 30,000 - -

3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงแพะ - แกะ   - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
         1) พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 - -
         2) ผลิตลูก  ตัว 20 - -
         3) ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 - -
         4) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 - -
         5) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 20 - -

ตัว 200 - -
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,556,300 - -
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 100,000 10.00
    4.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 - -
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 171,300 7,000 4.09
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    2.1 ท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้าวนาทีสู่ง
    2.2 แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและการทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ทีสู่ง

    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
    2.5 ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
หน่วยนับ

5. กรมหม่อนไหม
ไร่ 3 - -  - อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติและโอนเงิน

(ขยายผลในโรงเรียน) งบประมาณป ี2563
ต้น 1,000 - -

    5.3 จัดท าปา้ยองค์ความรู้ด้านหม่อนผลสด ปา้ย 1 - -
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,000 - -
6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 31 - -
         2) การฝึกอบรม ราย 60 - -
    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 152,000 - -
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    7.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
    7.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 - -
    7.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 - -
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 221,000 - -
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2563

คร้ัง 1 - -
ราย 30 - -
บาท - - -
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และวิธีการสหกรณ์
    8.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    8.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    5.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน 3 ไร่ 

    8.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์

    5.2 ค่าวัสดุในการผลิตพนัธุ์หม่อน (ดิน แกลบดิบ แกลบด า ถุงด า)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
หน่วยนับ

9. กรมพัฒนาทีด่ิน
    9.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30 - -
    9.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 30 10 33.33
    9.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 30 5 16.67
    9..4 สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 30 10 33.33
    9.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ 1 - -
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 679,050 - -
10. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      10.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านการเกษตรเพือ่ลดรายจ่าย ราย 60 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
ในครัวเรือน
      10.2 ด าเนินงาน/ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 3 - -       
      10.3 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน คร้ัง 12 - -
      10.4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 35,000 - -
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 4,169,650 7,000 0.17
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์    
กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
ใหบ้ริการและพฒันาเพือ่การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริการและพฒันาต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับ
ความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาชุมชนเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ที่
ตามแนวพระราชด าริ พฒันาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วสืบสานตามรอยยุคลบาทเพือ่การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย : พืน้ทีห่มูบ่า้นเปา้หมาย จ านวน 13 หมูบ่า้น ได้แก่ 1) หมู ่2 บา้นปา่ปุ ๊ต าบลผาบอ่ง 2) หมู ่3 บา้นหว้ยเด่ือ ต าบลผาบอ่ง
(ศูนย์ศิลปาชีพฯ) 3) หมู ่5 บา้นทา่โปง่แดง ต าบลผาบอ่ง (ศูนย์ฯโปง่แดง) 4) หมู ่7 บา้นหว้ยแก้ว ต าบลผาบอ่ง 5) หมู ่8 บา้นหว้ยเสือเฒ่า
ต าบลผาบอ่ง 6) หมู ่11 บา้นม่อนตะแลง ต าบลผาบอ่ง 7) หมู ่3 บา้นทุง่กองมู ต าบลปางหมู 8) หมู ่4 บา้นในสอย ต าบลปางหมู (ศูนย์ในสอย)
9) หมู ่6 บา้นสบปอ่ง ต าบลปางหมู 10) หมู ่7 บา้นสบสอย ต าบลปางหมู 11) หมู ่8 บา้นไม้แงะ ต าบลปางหมู 12) หมู ่9 บา้นไม้สะเป่
ต าบลปางหมู  13) หมู ่13 บา้นดอยแสง ต าบลปางหมู

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 2,188,400  บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมวิชาการเกษตร
    1.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
          1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 44 - -
          2) การฝึกอบรม ราย 80 - -
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 720,000 - -
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หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.3 ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น  าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 1 ตั งแต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

2. กรมการข้าว
ไร่ 10 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน

ตัวอย่าง 100 - -
    2.3 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว กิโลกรัม 4,000 - -
    2.4 ท าแปลงขยายผลสู่ชุมชน ไร่ 6 - -

ราย 100 - -
    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,000 - -
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
    3.2 กองทนุอาหารสัตว์  กองทนุ 1 - -
    3.3 ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร ราย 10 - -

ตัว 200 - -
    3.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,400 - -
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 100,000.00 10.00
    4.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 - -
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 171,300 - -
5. กรมหม่อนไหม

ไร่ 1 - -  - อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติและโอนเงิน
คร้ัง 2 - - งบประมาณ 2563
ปา้ย 1 - -

    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,500 - -
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    2.5 ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว

    2.2 จัดแสดงพนัธุ์ข้าว และธัญพชืเมืองหนาว

    5.2 ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อน
    5.3 ค่าจัดท าปา้ยองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม

    5.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน

    2.1 ท าแปลงเรียนรู้ด้านพนัธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
    6.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 - -
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 - -
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 221,000 - -
7. กรมส่งเสริมการเกษตร
    7.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
          1) แปลงกุหลาบและผักไฮโดรโปนิกส์   ไร่ 1 - -
          2) แปลงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ไร่ 1 - -
    7.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 225,000 - -
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน และ
งบประมาณรายจ่ายปะจ าป ี2563

คร้ัง 1 - -
ราย 30 - -
บาท - - -

9. กรมพัฒนาทีด่ิน
    9.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 40 - -
    9.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 40 20 50.00
    9.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 40 20 50.00
    9.4 สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์และดูแลรักษา ไร่ 40 10 25.00
พืน้ทีโ่ครงการ
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    8.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    8.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ
และวิธีการสหกรณ์
    8.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับแผนปฏบิตัิงาน ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    9.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ 1 - -
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 760,200 - -
10. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      10.1 ทอดเทคโนโลยีการด้านการเกษตรเพือ่ลดรายจ่าย ราย 60 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏบิติังาน
ในครัวเรือน
      10.2 ด าเนินงาน/ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 3 - -
      10.3 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน คร้ัง 12 - -
      10.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 35,000 - -
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทั งสิ น บาท 1,428,200 - -
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น 
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้การพฒันาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต เปน็ศูนย์บริการพฒันาแบบเบด็เสร็จ
ทีบ่รูณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม
เพือ่ประชาชนมีความเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้ พฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมกลุ่ม รวมพลังในการพฒันา
และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และสนับสนุนพฒันาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบรีุ รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพืน้ที ่407,543 ไร่ แบง่การพฒันาเปน็ 9 พืน้ที ่106 หมูบ่า้น
10,154 หลังคาเรือน

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 2,564,830 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมการข้าว
    1.1 ด ำเนินงำนพืน้ทีจ่ังหวัดสระแก้ว
          1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี ราย 50 -                   -                 
          2) สนับสนุนปจัจัยกำรผลิต ราย 50 -                   -                 
          3) ติดตำมใหค้ ำแนะน ำ ราย 50 -                   -                 
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18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.4 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ

    1.2 ด ำเนินงำนพืน้ทีจ่ังหวัดปรำจีนบรีุ
          1) จัดท ำเวทชีุมชน คร้ัง 2 -                   -                 
          2) จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองข้ำว คร้ัง 3 -                   -                 
          3) จัดท ำแปลงเรียนรู้/แปลงขยำยผล กก. 1,000 -                   -                 
          4) ถ่ำยทอดควำมรู้ คน 50 -                   -                 
          5) ผลิตปุย๋อินทรีย์ ตัน 20 -                   -                 
          6) ธนำคำรข้ำว/วิเครำะหคุ์ณภำพเมล็ดพนัธุ์ กลุ่ม
    1.3 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บาท 30,000 -                   -                 
2. กรมปศุสัตว์   - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 40 - -
    2.2 ส่งเสริม โค กระบอื สู่เกษตรกร กลุ่ม 2 - -

ตัว 200 - -
    2.3 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 20 - -

ตัว 200 - -
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 48,800 - -
3. กรมประมง
    3.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 100,000 2.00
    3.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 50 - -
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    3.3 ประมงโรงเรียน แหง่ 4 - -
    3.4 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 - -
    3.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 528,000 60,000 11.36
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ

ราย 13 - -  - อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติและโอนเงิน
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,430 - - งบประมาณ 2563
5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    5.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 70 - -
    5.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 70 - -
    5.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 70 - -
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 154,700 - -
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 60 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน และ
งบประมาณรายจ่ายปะจ าป ี2563

คร้ัง 5 - -
ราย 150 - -
บาท - - -

7. กรมพัฒนาทีด่ิน  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    7.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 350 - -
    7.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 600 - -
    7.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 220 - -
    7.4 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ 1 - -
และดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการ
    7.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,159,500 - -
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    6.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์

    4.1 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การสาวเส้นไหมใหไ้ด้คุณภาพ  

    6.3 งบประมาณเบกิจ่าย

และวิธีการสหกรณ์

4. กรมหม่อนไหม

    6.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ

8. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    8.1 อบรมเกษตรกร ราย 100 - -
          1) จังหวัดปราจีนบรีุ
               - หลักสูตร การผลิตปุย๋หมักชีวภาพเพือ่ลดต้นทนุการผลิต ราย 25 - -
          2) จังหวัดสระแก้ว
              2.1) หลักสูตร ส่งเสริมการปลูกหอมแดงในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 30 - -
              2.2) หลักสูตร ส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่ ราย 15 - -
              2.3) หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์ ราย 30 - -
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
    8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 389,400 - -
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    9.1 อ านวยการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ คร้ัง 3 - -

    9.2 การจัดท าแผนบรูณาการ/แผนปฏบิติังานโครงการฯ คร้ัง 2 - -
(จ.ปราจีนบรีุ)
    9.3 ร่วมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ) คร้ัง 2 - -
    9.4 การประสานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/ คร้ัง 20 2 10.00  - จ.ปราจีนบรีุ เบกิจ่าย 6,400 บาท
กิจกรรมของหน่วยงานทีร่่วมโครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ)
    9.5 การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ (จ.ปราจีนบรีุ) เร่ือง 1 - -
    9.6 การจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือน คร้ัง 1 - -
(จ.ปราจีนบรีุ)
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คณะท างาน (จ.ปราจีนบรีุ)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ร้อยละ

    9.7 การพฒันาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร (1 แปลง) คร้ัง 5 - -
(จ.สระแก้ว)

คร้ัง 5 - -  - จ. สระแก้ว เบกิจ่าย 7,750 บาท
(เกษตรต้นแบบ 1 ราย/กลุ่ม) (จ.สระแก้ว)

คร้ัง 4 - -
คร้ัง 4 - -

    9.11 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 240,000 14,150 5.90
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 2,564,830 74,150 2.89
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    9.10 อ านวยการ (ประชุมและติดตามงาน) (จ.สระแก้ว)

    9.8 จัดท าองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์การพฒันาด้านการเกษตร

    9.9 จัดท าจุดสาธิตด้านการพฒันา (1หมูบ่า้น) (จ.สระแก้ว)



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน 
กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ด าเนินงานสนองพระราชด าริทีไ่ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาในเชิงคุณภาพใหม้ากยิ่งขึ้น ส่งเสริม พฒันา และบริการ

การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ ไปยังประชาชน ใหส้ามารถน าไปปรับใช้ในไร่นา
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
บรูณาการการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพืน้ฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชด าริใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมายของโครงการ ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นา
ของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ศูนย์บริการฯ เปน็องค์กรสนองพระราชด าริทีม่ีสมรรถนะสูง

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 1,908,900  บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่ 80 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 237,000 - -
2. กรมการข้าว
    2.1 ฐานเรียนรู้เร่ืองข้าว ไร่ 8 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.2 จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ไร่ 8 - -
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ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.5 ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.3 ระบบนิเวศน์ในนาข้าว ไร่ 8 - -
    2.4 แปลงขยายผล แปลง 2 - -
    2.5 ถ่ายทอดความรู้ ราย 50 - -
    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 114,000 - -
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 สาธิตการเล้ียงสัตว์ (เปด็/ไก่ ) ตัว 20 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    3.2 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10 - -
    3.3 กองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 - -
    3.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,600 - -
4. กรมประมง
    4.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 - -
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 516,100 139,286 26.99
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
          1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 54 - -
          2) การฝึกอบรม ราย 220 - -
    5.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 - -
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    6.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 - -
    6.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 100 - -
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 221,000 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
คร้ัง 12 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน และ

- - งบประมาณรายจ่ายปะจ าป ี2563
คร้ัง 1 - -
ราย 30 - -
บาท - - -

8. กรมพัฒนาทีด่ิน
    8.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50 - -
    8.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 100 - -
    8.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 25 50.00
    8.4 ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ 1 - -
และดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ
    8.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 486,200 - -  - รอผลการเบกิจ่าย วันที ่20 ม.ค. 63
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คร้ัง 24 4 16.67

คร้ัง 10 1 10.00
ศูนย์บริการฯ การประชุมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

งาน 3 - -

    9.4 การจัดท ารายงานประจ าเดือน ไตรมาส ประจ าปี คร้ัง 17 2 11.76
    9.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 - -
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,908,900 139,286 7.30
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    9.1 ประสานการจัดท าแผนบรูณาการการปฏบิติังานประจ าป ี
ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏบิติังานโครงการ
    9.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ

    9.3 การประชาสัมพนัธ์ การจัดงานประจ าปขีองศูนย์บริการฯ 

    7.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    7.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    7.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์

และการสร้างเครือข่ายการตลาดผลผลิตของโครงการ



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น 
และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชน
กลุ่มเปา้หมายต่าง ๆ พฒันาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมาะสมทีม่ีคุณภาพมาตรฐานทีดี่เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าใหก้ับประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถพึง่ตนเองได้ ด้วยการพฒันาเปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์
ด้านการเกษตร และขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนใหก้ว้างขวางยิ่งขึ้น เพือ่อนุรักษแ์ละบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชน
หมูบ่า้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สร้างภมูิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ พฒันาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่บรูณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน โดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบรีุ ด าเนินการทัง้ส้ิน 109.99 ไร่ และพืน้ทีห่มูบ่า้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่า้น 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 1,257,500 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมวิชาการเกษตร
    1.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 112 - -
         2) การฝึกอบรม ราย 300 - -
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 680,000 - -
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ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.6 ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 สาธิตการเล้ียงสุกร ตัว 10 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    2.2 สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี ตัว 20 - -
    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 17,600 - -
3. กรมประมง
    3.1 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,100 - -
4. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    4.1 สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 30 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    4.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 30 - -
    4.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 30 - -
    4.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 66,300 - -
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
    5.1 ดูแลแปลงพนัธุ์  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
         1) การเล้ียงชันโรง รัง 20 - -
         2) การเล้ียงผ้ึงโพรง รัง 5 - -
    5.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 31,500 - -
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2563

คร้ัง 1 - -
ราย 30 - -
บาท - - -
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และวิธีการสหกรณ์
    6.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    6.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    6.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

7. กรมพัฒนาทีด่ิน
    7.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 60 10 16.67
    7.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 200 20 10.00
    7.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 60 6 10.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 256,000 - -  - รอผลการเบกิจ่าย วันที ่20 ม.ค. 63
8. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    8.1 เพาะช า (กล้าไม้) ต้น 3,000 400 13.33
    8.2 สนับสนุนวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (ส าหรับรถบรรทกุวิ่ง คร้ัง 12 2 16.67
ในศูนย์ไม้ผลฯ)
    8.3 ก าจัดวัชพชืบริเวณรอบสระน้ าและในคลอง คร้ัง 3 - -
    8.4 อ านวยการกิจกรรมของศูนย์ฯ คร้ัง 12 - -
    8.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย คร้ัง 160,000 7,000 4.38
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 1,257,500 7,000 0.56
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น  
และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ระราชทานใหศู้นย์พฒันาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปน็ศูนย์กลางการผลิตพนัธุ์สัตว์ ขยายพนัธุ์สัตว์ทีข่าดแคลน และราษฎรทีย่ากจนในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจากศูนย์
ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ศูนย์พฒันา และการเกษตรผสมผสานทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ที ่เปน็แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่างใหเ้กษตรกร
และผู้สนใจน าไปพฒันาการประกอบอาชีพ และขยายผลการพฒันาสู่พืน้ทีเ่ปา้หมายใหม้ีการพฒันาอย่างยั่งยืน

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่ครงการ : ทีดิ่นในพระปรมาภไิธย จ านวน 4 แปลง เนือ้ทีร่วม 151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และทีดิ่นสาธารณประโยชน์ทีข่อใช้ประโยชน์เพิม่เติม
ปา่โคกดงน้อย เนือ้งทีป่ระมาณ 700 ไร่
พืน้ทีเ่ปา้หมายส่งเสริม : 1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย 2) พืน้ทีร่อบศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
3) พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ พษิณุโลก และอุตรดิตถ์ 4) พืน้ทีอ่ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย 5) พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรเปา้หมาย : 1) โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 2) เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน 
3) เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการ 4) เกษตรกรทีม่ีฐานะยากจน 5) ราษฎรณ์ผู้สนใจทัว่ไป 6) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
เปา้หมายการด าเนินงาน : 1) เกิดความมัน่คงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน 2) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ ป ี2563 จ านวน 3,300,600 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมปศุสัตว์
    1.1 งานสาธิตการเล้ียงสัตว์
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.7 ศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชด าริ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

         1) สุกร ตัว 8 8 100.00
         2) แพะ-แกะ ตัว 10 - -
         3) สัตว์ปกี  ตัว 300 300 100.00
         4) ปลูกพชือาหารสัตว์ ไร่ 10 - -
    1.2 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
         1) ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 190 140 73.68
         2) พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 10 - -
         3) ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร กลุ่ม 4 - -

ตัว 80 - -
         4) ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 130 - -

ตัว 1,050 - -
         5) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในโรงเรียน โรงเรียน 11 - -
         6) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 1 - -

         7) การพฒันาผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ
1 - -

    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,102,400 215,000 10.23
2. กรมประมง
    2.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
    2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 40 - -
(ส่งเสริมและอบรม)
    2.3 จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 - -
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 203,800 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3. กรมหม่อนไหม
    3.1 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อนผลสด ไร่ 2 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
    3.2 ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อนผลสด คร้ัง 2 - -
    3.3 ค่าวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 1 - -
    3.4 จัดการแปลงหม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบ คร้ัง 2 - -
เพือ่เปน็พชือาหารสัตว์
    3.5 ค่าวัสดุในการผลิตพนัธุ์หม่อน (หม่อนใบ/หม่อนผล) ต้น 3,000 - -
    3.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 40,000 - -
4. กรมวิชาการเกษตร
    4.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
         1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 - -
         2) การฝึกอบรม ราย 40 - -
    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 80,000 - -
5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    5.1 สอน/แนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
    5.2 ก ากับ/แนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 - -
    5.3 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 200 - -
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 441,900 - -
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 ส่งเสริมการผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บา้น
         1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผล ราย 50 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
และผักพืน้บา้น
         2) ผลิต/ขยายพนัธุ์ไม้ผล และผักพืน้บา้น ต้น 1,500 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    6.2 ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
         1) แปลงไม้ผล ไร่ 5 - -
         2) แปลงพชืสมุนไพร ไร่ 3 - -
    6.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 173,000 - -
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์

คร้ัง 12 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน

คร้ัง 1 - -
ราย 30 - -
บาท - - -

8. กรมพัฒนาทีด่ิน
    8.1 สาธิตการท า/การใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 300 100 33.33  - อยู่ระหว่างการเบกิจ่ายงบประมาณ
    8.2 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 25 50.00
    8.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 189,500 - -
9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    9.1 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานระดับอ าเภอ คร้ัง 2 - -  - อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
    9.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานระดับจังหวัด คร้ัง 2 - -
    9.3 ประชุมประชาคมเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ คร้ัง 1 - -
    9.4 การขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการฯ คร้ัง 12 - -
(ประสาน อ านวยการ และติดตามผลการด าเนินงาน)
    9.5 จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินงานเปน็รูปเล่มสี เล่ม 50 - -
    9.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,000 - -
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 3,300,600 215,000 6.51
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และวิธีการสหกรณ์
    7.2 จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

    7.3 งบประมาณเบกิจ่าย

    7.1 แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็การเฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิเกล้าเจ้าอยู่หวั เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปญัหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล 

วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการใหบ้ริการ และแก้ไขปญัหาทางการเกษตรร่วมกัน
เปา้หมายของโครงการ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ 308 คร้ัง 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 27,284,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 77 25.00
    1.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 46,200 11,550 25.00
    1.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 46,200 11,550 25.00
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 12,240,000 3,060,000 25.00
2. กรมการข้าว  - อยู่ระหว่างจัดท าแผน
    2.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 300 - -
    2.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 15,000 - -

    2.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 15,000 - -

    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 647,200 - -
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย ร้อยละ

18.8 โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3. กรมปศุสัตว์  - อยู่ระหว่างจัดท าแผน
    3.1 เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์ ราย 21,300 - -

    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,315,700 - -

4. กรมประมง   - อยู่ระหว่างจัดท าแผน
    4.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 - -
    4.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 9,625 - -
    4.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 9,625 - -
    4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,512,000 - -
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 - -  - อยู่ระหว่างจัดท าแผน
    5.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย
    5.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 21,000 - -
         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 20,000 - -
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,000 - -
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,524,000 - -
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์   - อยู่ระหว่างจัดท าแผน
    6.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 308 - -
    6.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย - - -
    6.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย - - -
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 3,807,600 - -

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 312 48 15.38  - หน่วยงานระดับภมูิภาคอยู่ระหว่าง
    7.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 21,600 5,333 24.69 ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิติัการ (Action Plan)
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    7.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 21,600 5,333 24.69 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2563
    7.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,957,800 83,590 4.27
8. กรมพัฒนาทีด่ิน  - ไม่ได้รับงบประมาณ ใช้งบปกติของกรม
    8.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง - - -
    8.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย - - -
    8.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย - - -
         1) บริการวิเคราะหดิ์นและค าแนะน าการจัดการดิน-น้ า-พชื ตัวอย่าง - - -
         2) สนับสนุนสารเร่ง พด. ราย - - -
         3) สนับสนุนน้ าหมักชีวภาพ ราย - - -
    8.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - -
9. ส านักงานการปฏริูทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม

    9.1 จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง 288 53 18.40
    9.2 เกษตรกรลงทะเบยีน ราย - - -
    9.3 เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย - - -

    9.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,279,700 9,260 0.72

10. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 27,284,000 3,152,850 11.56
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หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพือ่ขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งจากปทีีผ่่านมา โดยสนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพฒันาการเกษตร

ตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
๒. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ขั้นก้าวหน้าได้

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร จ านวน 8,560 ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2550
งบประมาณโครงการป ี2563
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

 ๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นทีร่่วมโครงการฯ ศูนย์ 70 102 145.71  - จ านวนเกษตรกรทีติ่ดตาม จะทราบผล
 ๒. เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 8,560 2,572 30.05 ณ ส้ินปงีบประมาณ เนือ่งจากศูนย์เครือข่าย
 ๓. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย 8,560 - - ปราชญ์ชาวบา้นและส านักงานเกษตรและ
 ๔. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 34,665,800 7,163,727.17 20.67 สหกรณ์จังหวัด จะท าการติดตามเกษตรกร
     4.1 งบอุดหนุน บาท 19,500,000 5,818,555.00 29.84 หลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมแล้ว
     4.2 งบรายจ่ายอื่น บาท 15,165,800 1,345,172.17 8.87
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แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

18. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยกุตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.9 โครงการพัฒนาศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้น

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2563

หน่วยนับ

จ านวน 34,665,800 บาท 

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670   
1.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3) ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี 
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
8) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
9) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

1.2 การท าเกษตรผสมผสาน 
      1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) 
      2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพื นท่ีภาคใต้) 
      3) โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
 

2. ส่วนวิชาการการประเมินผล   โทรศัพท์ 0-2579-5512   โทรสาร 0-2579-8267 
    - โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 

 

3. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร     
3.2 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

 



 
4. ส่วนประเมินผลพืช  โทรศัพท์ 0-2579-0507  โทรสาร 0-2579-0507 

4.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 
4.2 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

1) ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน) 
2) ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา (กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน) 

4.3 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
4.4 โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4.5 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
4.6 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน 
 

5. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง  โทรศัพท์ 0-2940-5387  โทรสาร 0-2579-2670    
     5.1 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 

5.2  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื น 
 1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์) 
 2) โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) 
 3) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) กิจกรรมจัดท าแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับ 
5.3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 



6. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0555  โทรสาร 0-2579-2670 
6.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
6.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
6.3 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
6.4 การท าเกษตรอัจฉริยะ 
      1) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั นสูง) 
      2) โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
 

 
 

 



ศูนย์ประเมินผล
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗
www.eva.oae.go.th
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