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โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของรัฐบาล ทั งน ้าบนดินและน ้าใต้ดิน ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า 
ปลายน ้า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าเสีย การขาดแคลนน ้าภาคการผลิต น ้าอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ การฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน ้า 
การปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้า ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื นที่ชุมชน พื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ จัดหาพื นที่รับน ้านอง จัดการคุณภาพน ้าในแม่น ้าสายหลัก 
ลดน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน ้า แก้ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพ่ือการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน ้าเพ่ือการเกษตร 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื นที่เศรษฐกิจพิเศษและระบบนิเวศ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรมชลประทาน  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
และส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

- จัดหาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน และก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
ด้าเนินการแล้ว 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14

- การปฏิบัติการฝนหลวง ด้าเนินการได้ 75.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.93
- การก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน และการจัดการแหล่งน ้า

ในเขตปฏิรูปที่ดิน อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ 

ผลการ
ด้าเนินงาน

งบประมาณ
49,886,104,000 บาท

เบิกจ่าย 747,988,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.50 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เป้าหมาย

- จัดหาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน และก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ 1,440 รายการ

- ปฏิบัติการฝนหลวง 230 ล้านไร่
- ก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  40,000 บ่อ
- จัดการแหล่งน ้าในเขตปฏิรูปท่ีดิน  130 แห่ง



ข้อค้นพบและเสนอแนะ

ควรจัดท ำคูม่อืโครงกำร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพ้ืนทีม่ีกรอบและ
แนวทำงที่ชัดเจนในกำรปฏิบัตงิำน

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

2. ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรผลิต

1. บริหำรจัดกำรพ้ืนที่ N หรือ S3 ให้ปรับเปลี่ยนกำร
ผลิตให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

อยู่ในขั้นตอน/กระบวนกำรคดัเลือก เกษตรกร และจัดเตรียมกำรฝึกอบรม
เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ และศึกษำดูงำนกำรปลูกพืชทำงเลือกใหม่

งบประมาณ    

เบิกจ่ำยแล้ว 
4.72 ล้ำนบำท 
(ร้อยละ 1.18)

399.14 ล้ำนบำท

เป้าหมาย
ปรับเปลี่ยนกำรผลิต 

203,568 ไร่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปรับพ้ืนที่ไม่เหมาะสม สนับสนุนปัจจยัการผลิต

หน่วยงานรับผิดชอบ : พด. กสก. มม. ปศ. กป. วก. ตส. และ สศก.

ปรับเปลี่ยนแล้ว
3,027 ไร่

(ร้อยละ 1.49)



โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันด้านการผลิตและตลาด รวมท้ังเกษตรกรสามารถ   
ลดต้นทุนการผลิตผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น สินค้ามคุีณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล 310 แปลง (ร้อยละ 15.62) 
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer เทคโนโลยีนวัตกรรมการเลี้ยงสัตวแ์ละ 

ความรู้ด้านการพัฒนาแปลงใหญ่ 186 แปลง (ร้อยละ 6.72)
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ 102 ราย 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นท่ีเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ Q อาสา 115 ราย
- รวมกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ปี 61 - 62 จ านวน 291 แปลง ครบตามเป้าหมาย แปลงใหญ่ยางพารา ปี 63
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดสรรงบด าเนินการจัดต้ังแปลงใหญ่

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ

1,617,601,500 บาท
เบิกจ่าย 60,486,700 บาท

(ร้อยละ 6.81)

เป้าหมาย

- รวมกลุ่มแปลงใหญ่ (ปี 61 - 63) 3,822 แปลง
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและอบรมให้ความรู้

แก่เกษตรกร 45,296 ราย หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร
กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรยี์
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอนิทรีย์
3. เพื่อเพิ่มการค้า และการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรยี์ในประเทศ
4. เพื่อให้มาตรฐาน และระบบการรบัรองสินค้าเกษตรอินทรยี์ของไทย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

พด. ร่วมกับ กข. ปศ. กป. มม. วก. ตส. กสก. กสส. มกอช. ส.ป.ก. และ สศก.หน่วยงานรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพรอ่งค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเกษตรอินทรยี์ 
● เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์แล้ว จ านวน 423 ราย และมีแผนผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์ 

และพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื 2 โครงการ
1.

2.
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการผลิตสนิค้าและบรกิารเกษตรอินทรยี์
● เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรยี์ ด้านปศุสัตว์ และประมง รวม 110 ราย และ มีแผนจัดท าเขตเกษตรอินทรีย์

1 โครงการ และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรยี์ PGS 5 ครั้ง

3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการตลาดสินค้าและบรกิาร และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์
● ด าเนินการตรวจรับรอง/ตรวจติดตาม/ตรวจต่ออายุมาตรฐาน ปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 25 ฟาร์ม คิดเป็นพื้นที่ 121.5 ไร่   

และแปลงพืชอนิทรีย์ 513 ฟาร์ม รวมทั้งมีแผนส่งเสริมพัฒนาตลาดปศุสตัว์สีเขียว 17 แห่ง

4. แผนงานบูรณาการพื้นที่เกษตรอนิทรียร์ะดับภาค (ปศ. กป. วก. พด. และ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานด าเนินการ)
● ด าเนินการตรวจรับรองฟารม์แล้ว 26 ฟาร์ม และมีแผนจัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรยี์แกเ่กษตรกร 

1,900 ราย รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 910 ราย และสร้างแหล่งผลิตพนัธุ์สัตว์น้ าอินทรีย ์1 กลุ่ม

เบิกจ่าย 
6.799 ลบ. 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสนิค้าเกษตร
เป้าหมายที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัยส าหรับการบริโภค หรือ

ส่งจ าหน่ายต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ 

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้
เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
2. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : 
ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน

2. ด้านพืช : 2.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชแล้ว 17,190 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 68.76
2.2 ตรวจสอบโรงคดับรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชือ้เห็ด เพื่อรับรองมาตรฐานการจดัการระบบ GMP แล้ว 51 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 11.33

3. ด้านปศุสัตว์  : 3.1 ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจ าหน่ายสนิค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนดแล้ว 17,402 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.84
3.2 ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลแล้ว 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.33 

4. ด้านประมง  : 4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมง และบุคลากรภาครัฐด้านการประมงแล้ว 1,464 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.40
4.2 ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์มแล้ว 5,288 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.42
4.3 ตรวจประเมินสถานประกอบการแล้ว 210 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.49 

1. ด้านข้าว : อยู่ระหว่างการโอนและจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ

1. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2. กรมการข้าว 3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง 5. กรมวิชาการเกษตร
6. กรมส่งเสริมการเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดสรร  863.26 ล้านบาท
เบิกจ่าย  83.55 ล้านบาท

(ร้อยละ 9.68)

งบประมาณ



โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีความแข็งแรงในเรื่องอาหารสัตว์คุณภาพดี
งบประมาณ :  17.665 ล้านบาท

จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) 1 แห่ง

สนับสนุนเกษตรกรเข้ารับบริการ 100 ราย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

30 %

0 %

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชี้แจงเกษตรกรเข้ารับบริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง จ านวน 30 ราย 
ซึ่งเป็นศูนย์เดิมท่ีได้รับปีงบประมาณ 2562 จึงยังไม่มีการใช้งบประมาณปี 2563



โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ
2.เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาองค์ความรู้ และนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพร

วัตถุประสงค์

เกษตรกร 1,200 ราย
ในพ้ืนท่ี 40 จังหวัด

เป้าหมาย

ผลการ
ด าเนินงาน

ผลการ
ด าเนินงาน1.การพัฒนาความรู้ 

และศักยภาพ (กสก.) 
ด าเนินการได้ 116 ราย 
(ร้อยละ 9.67  ของ
เป้าหมาย   1,200 ราย)

2. การส่งเสริมการปลูก 
และการแปรรูป (ส.ป.ก.) 
ด าเนินการได้ 253 ราย 
(ร้อยละ 21.08  ของ
เป้าหมาย 1,200 ราย )

เกษตรกรต้องการขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP เพื่อขยายตลาด 
แต่ประสบปัญหาข้อจ ากัดด้านเงินทุน และการด าเนินการตาม
ขั้นตอนขอใบรับรอง

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

การด าเนินโครงการในระยะต่อไป ควรเน้นจัดหา/ขยายตลาดรับซื้อผลผลิต 
เช่น ขยายตลาดไปสู่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และสนับสนุนการตรวจรับรอง
แหล่งผลิต GAP

งบประมาณ
จ านวน 

11,942,300 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. และ ส.ป.ก.



โครงการแปรรูปสนิค้าเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

: กรมการข้าว , กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าเกษตร และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ   
การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ 

เป้าหมาย : 1,750 ราย งบประมาณ : 29.328 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.551 ล้านบาท   
(8.70%) 

ผลการด าเนินงาน

1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (กรมการข้าว) รับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 12 กลุ่ม 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์) 
- ถ่ายทอดความรู้ แนะน า พัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุ สัตว์ (เนื้อสัตว์และนม) ให้แก่เกษตรกร         

รวม 160 ราย (เป้าหมาย 1,500 ราย) ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่และสัตว์อื่นๆ มีเป้าหมาย 250 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ

- ผลการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และมหาสารคาม หน่วยงานจัดอมรมการแปรรูปแล้วบางส่วน โดยใน ภาพรวม

มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด และเกษตรกรทุกรายได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว



กข.  ส่งเสริม สนับสนุน 
และขยายผลการผลิตสินค้า
ข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
ระดับภาคใต้ ( ข้าวสังหยด
เมืองพัทลุง ) ( งบประมาณ
5,310,000 บาท  )

ผลการด าเนินงาน
- อยู่ระหว่างการวางแผน  
การด าเนินงานโครงการ
พร้อมท้ังโอนจัดสรร
งบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าว
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ก ส ก .  ส ร้ า ง อ า ชี พ  ร า ย ไ ด้            
และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่ าสินค้ า เกษตรอัตลั กษณ์  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตร 
และกลุ่มเกษตรกร  
( งบประมาณ 7,453,000 บาท )

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

สศก .  ศึ กษาแนวทางการ เพิ่ ม
ศั กยภาพสิ นค้ า เ กษตรที่ ไ ด้ รั บ    
การรับรองสิ่ งบ่งชี้ทางถูมิศาสตร์  
ของประเทศไทย
( งบประมาณ 3,218,500 บาท )

ผลการด าเนินงาน
- อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนิน
โครงการและจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานในสังกัด 

ผลการด าเนินงาน
- อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ    
และจัดท าโครงร่างแนวทางฯ        
คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

งบประมาณ 16,985,400 บาท

ต ส .  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
สถาบั น เ กษตรกรหรื อ
ชุมชนให้สามารถใช้ข้อมูล
ทางการเงิน การบัญชีใน
การบริหารจัดการสินค้า
เกษตรได้ ( งบประมาณ 
1,003,900 บาท )

ผลการด าเนินงาน
- อยู่ระหว่างการวางแผน   
การด าเนินงานโครงการ



แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

เพ่ือใหมีการบริหารจัดการขาวโดยใชหลักการตลาดนําการผลิต วางแผนการผลิตขาวใหเกิดความสมดุลกับความตองการ

ของตลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพและการผลิตขาว ลดตนทุนการผลิตขาวและรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก

การผลิตขาวเปลือกของชาวนามีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น มีตนทุนการผลิตลดลง ราคาขาวเปลือกขยับ

ตัวสูงขึ้น และทําใหครัวเรือนชาวนามีรายไดจากการ

ผลิตและจําหนายขาวเพ่ิมขึ้น

กรมการขาว  1,297.61  ลานบาท (เบิกจาย 0.36 %)
กรมสงเสริมการเกษตร  44.81  ลานบาท (เบิกจาย 0.91%)

• สงเสริมการปลูกขาวนาป ป 62/63 (รอบ2) 3.12 ลานไร (68.72%)

• กระจายเมล็ดพันธุขาวได 4,620.57 ตัน (7.21%)

• เกษตรกรข้ึนทะเบียนครัวเรือนผูปลูกขาว 64,532  ครัวเรือน (11.42%)

• เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 

3,270 ราย (18.17%) 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตร



ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 62

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีนาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช

แบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ 

มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และมั่นคง

เป้าหมาย : 1,000 ไร่

งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
10,000,000 บาท
(ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

ผลการด าเนินงาน
มีเป้าหมายพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีนาร้าง 1,000 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพชืเกษตรผสมผสาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กรมพัฒนาท่ีดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 62

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดภาคใต้ เพื่อการปลูกพืช
ในระบบเกษตรผสมผสาน 

เป้าหมาย 

3,000 ไร่ 
(จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง)

งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

40,980,000 บาท
(ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

ผลการด าเนินงาน
จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าเพื่อการปลูกพืชผสมผสาน
ในพื้นที่ภาคใต้ 3,000 ไร่ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ให้เกินความต้องการ
ของตลาด 

2. เพิ่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปสู่ Smart Farmer

เป้าหมาย :
ฝึกอบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่าง
ให้การสงเคราะห์และสนับสนุน

ให้มีการปลูกแทน 
แบบผสมผสาน 900 ราย

งบประมาณ :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

2,313,000 บาท
(ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

ผลการด าเนินงาน
มีแผนอบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้
มีการปลูกแทนแบบผสมผสาน 30 รุ่น จ านวน 900 ราย ศึกษาดูงาน
ต้นแบบเกษตรผสมผสาน 1 ครั้ง จัดเวทีชุมชนและสรุปผลโครงการ 

1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน 
(เกษตรผสมผสาน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การยางแห่งประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



การท าเกษตรอัจฉริยะ
วัตถุประสงค์โครงการ

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เพื่อเรียนรู้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสม

กับการเกษตรของประเทศไทย

เป้าหมาย

จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใน
การผลิตพืช 6 ชนิด ได้แก่

- ข้าว  
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
- อ้อย  
- มันส าปะหลัง  
- สับปะรด 
- มะเขือเทศ

16,768,700 บาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย

กรมวิชาการเกษตร การจัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ อยู่ระหว่างดูแลรักษาแปลง
กรมการข้าว  อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินงานโครงการ 
เพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าว พร้อมทั้งโอนและจัดสรร
เงินงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวในส่วนภูมิภาค และ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อจัดท า
แปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

• กรมวิชาการเกษตร
• กรมการข้าว



โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

งบประมาณ
2,180,036,200 บาท

วัตถุประสงค์ เพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางและ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ

เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณการใช้น ้ายางสด 1,000,000 ตัน และน ้ายางข้น 29,912 ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ผลการด้าเนินงาน
กยท. >> อยู่ระหว่างรอรายงานผลการด้าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
ชป. >> ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563
อยู่ระหว่างขั นตอนการพิจารณาของรัฐสภา 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมชลประทาน



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล หรือไม้อื่น ๆ พร้อมท้ังด้าเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้้า และสร้างความชุ่มชื้น
2. เพื่อส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน เกิดแหล่งปัจจัยพ้ืนฐานตามธรรมชาติตามมา

เป้าหมาย พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 45,000 ไร่

1. พื้นท่ีส่วนบุคคลท่ีได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตรด้าเนินการได้ ร้อยละ 5.68 ของเป้าหมาย 44,000 ไร่
2. พื้นท่ีสาธารณท่ีได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตรด้าเนินการได้ ร้อยละ 66.20 ของเป้าหมาย 1,000 ไร่
3. เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.41 ล้านบาท (ร้อยละ 7.33) ของงบประมาณท่ีจัดสรร 44.81 ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ

งบประมาณ จ านวน 46,535,300 บาท

การอบรมเกษตรกรด าเนินการในช่วงท าการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ควรด าเนินการหลังช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรด โดยใช้วัสดุ
ปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างของพื้นที่ให้มีสภาพเหมาะสม พื้นที่เป้าหมาย 67,727 ไร่

212,828,100 บาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน  

ผลการติดตาม จากการติดตามโครงการ/งาน ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี  มหาสารคาม และ

ขอนแก่น พบว่า เกษตรกรในเป้าหมาย
การด าเนินงานปี 2562 มีการใช้ปูนขาว 

ไดโลไมล์ ร่วมกับ ปุ๋ยพืชสดในพื้นที่ 
ส าหรับเกษตรกรในเป้าหมายปี 2563
ยังไม่รับการสนับสนุนการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคา 2562

มีแผนที่จะด าเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน
ในพื้นที่ 67,727 ไร่

งบประมาณ

กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดิน

จัดท าการอนุรักษ์ดินและน้ า ลดการชะล้างพังทลายรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
เป้าหมาย 1,024,300 ไร่

จากการติดตามโครงการ/งาน ในพื้นที่จังหวัด  อุดรธานี 
มหาสารคาม และขอนแก่น พบว่า เกษตรกรยังไม่ได้รับการ

สนับสนุนปัจจัยการผลิต การอบรม ตามโครงการขณะเดียวกัน
ก็เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ด้วย

นอกเหนือจากการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแล้ว 
ควรมีการวางแผนการกักเก็บน้ าเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กิจกรรม ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดนิ
ผลผลิตท่ี 3 ทรัพยากรดินและน  าได้รับการพัฒนา

ผลการด าเนินงาน  

ผลการติดตาม

มีแผนที่จะด าเนินการฟื้นฟู และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ในพื้นที่ 1,024,300 ไร่

งบประมาณ
777,473,500 บาท 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ข้อเสนอแนะ



โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถเีกษตร

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพ
ในการรองรับนักท่องเที่ยว และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแล้ว 2 แหล่ง (3.64 %) เป้าหมาย 55 แหล่ง 
ส าหรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร การยกระดับแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรให้ได้มาตรฐาน การท าข้อมูลเส้นทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร และการพัฒนาข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และการตลาดผ่านสื่อ Social Media อยู่ระหว่างรอ
การจัดสรรงบประมาณ ปี 63

เป้าหมาย 3,860,000 บาท 
เบิกจ่าย 525,307 บาท

(13.61%)

วัตถุประสงค์โครงการ งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 77 แห่ง 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตรหน่วยงานผู้รับผิดชอบ



โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

วัตถุประสงค์ 1. จ ำหน่ำยผ้ำไหมภำยใต้โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 200,000 เมตร
2. กระตุ้นอุปทำนให้เกิดควำมต้องกำรซื้อผ้ำไหมเพิ่มขึ้น
3. ขยำยช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผ้ำไหมให้ผู้บริโภคเข้ำถึงผู้ผลิต 
4. สนับสนุนให้เกษตรกรมีรำยได้

กิจกรรมด าเนินงาน
จัดตลาดมหกรรมผ้าไหม/ตลาดสัญจร 
บูรณาการด้านการตลาดร่วมกับภาคีหน่วยงานภายนอก
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสู่แพลตฟอร์ม E-commerce
ส่งเสริมการตลาดโดยใช้ application 
จ านวนผ้าไหมท่ีจ าหน่ายได้ 
มูลค่าผ้าไหมท่ีจ าหน่ายได้
ประชาสัมพันธ์

7,290,000 บาท

แพร่  น่ำน ตำก  เชียงใหม่ อุดรธำนี 
สกลนคร หนองคำย เลย ร้อยเอ็ด 

ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดำหำร 
นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์   สระบุรี 
กำญจนบุรี ชุมพร กำญจนบุรี ชุมพร 
นรำธิวำส อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ

เป้าหมาย
23 จังหวัด 

“อยู่ระหว่างรอการจัดสรร
งบประมาณเพื่อด าเนินงาน”
ณ 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรมหม่อนไหม



ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

หน่วยงำนรับผิดชอบ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร 
ส าหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิต
และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

o สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ 
3 ครั้ง (25.00%)

o สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ขยายผล 2 ครั้ง (50.00%)

o สาธิตการใชผ้ลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล 2 ไร่ (20.00 %)
o สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการพืชผัก 2 ไร่ (40.00 %)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการ
เกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน

ผลกำรด ำเนินงำน

งบประมาณ 1,697,750 บาท
เบิกจ่าย 24,000 บาท (1.41%)

งบประมำณ



ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการและพัฒนา เพื่อการศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคน
และป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
เพื่อให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย

พื้นที่ 5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่สะงา ต้าบลหมอกจ้าแป่ 
อ้าเภอเมือง จ้านวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้้าแม่สะงา ต้าบลห้วยผา 
อ้าเภอเมือง จ้านวน 4 หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จาก
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด้าริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ้าเภอ

ผลการด าเนินงาน

ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 100,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของเป้าหมาย 
1,000,000 ตัว สาธิตการท้าการใช้น้้าหมักชีวภาพ 10 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 30 ไร่ การท้าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 
5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 30 ไร่  การปลูกพืช
ปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 
30 ไร่ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน

งบประมาณ 4,169,650 บาท
เบิกจ่าย 7,000 บาท (0.17%)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์



ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน ้าปายตามพระราชด้าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน 
และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยาย
ผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน 
เพื่ อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชี วิ ตของประชาชน รวมทั้ งอนุ รั กษ์ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนว
พระราชด าริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และ
สร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชน

เป้าหมาย

พื้นที่หมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ต าบลผาบ่อง 
(ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ 5 บ้านท่าโป่งแดง ต าบลผาบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว ต าบลผาบ่อง หมู่ 
8 บ้านห้วยเสือเฒ่า ต าบลผาบ่อง หมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง ต าบลผาบ่อง หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู ต าบลปางหมู 
หมู่ 4 บ้านในสอย ต าบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้านสบป่อง ต าบลปางหมู หมู่ 7 บ้านสบสอย ต าบลปาง
หมู หมู่ 8 บ้านไม้แงะ ต าบลปางหมู หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ ต าบลปางหมู และหมู่ 13 บ้านดอยแสง ต าบลปางหมู

ผลการด้าเนินงาน

ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 100,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของ
เป้าหมาย 1,000,000 ตัว สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 
20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 40 ไร่ สาธิตการ
ท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของเป้าหมาย 40 ไร่ สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์และ
ดูแลรักษาพื้นที่ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 
40 ไร่ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน

งบประมาณ 2,188,400 บาท
(ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์



กรมชลประทาน  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิต
แสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบ
เบ็ดเสร็จที่บูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม 
ขยายผลการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพ
สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้ พัฒนา
คนและคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  
รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนาและสร้างความมั่นคง สร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว

o ประสาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ 2 ครั้ง (10.00%)

o ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 100,000 ตัว (2.00%)

โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี

ผลการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบประมาณ  2,564,830 บาท
เบิกจ่าย 74,150 บาท (2.89%)

งบประมาณ



ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

• งบประมาณ 1,908,900 บาท
• เบิกจ่าย 139,285.62 บาท (7.30%)

วัตถุประสงค์
• พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่

เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการ
ด าเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพื้นที่ศูนย์ฯ และ
ชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง
ภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติต่าง ๆ 

• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการด าเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลการด าเนินงาน
• ประสานการจัดท าแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจ าปี 

ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ 4 ครั้ง (16.67%)

• จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการศูนย์บริการ
การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง (10.00%)

• การจัดท ารายงานประจ าเดือน ไตรมาส ประจ าปี 2 ครั้ง 
(11.76%)

• สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 25 ไร่ (50.00%)

ผลการ
ด าเนินงาน



ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

• งบประมาณ 1,226,000 บาท
• เบิกจ่าย 7,000 บาท (0.57%)

วัตถุประสงค์
• เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้

ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม ให้แก่
เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

• พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม ท่ี
มีคุณภาพมาตรฐานท่ีดีเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต เพื่อสร้าง
โอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้าน
การเกษตร ขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
รวมท้ังอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพื้นท่ี
ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง
ภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติต่าง ๆ 

• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่ง
บูรณาการด าเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลการด าเนินงาน

• เพาะช ากล้าไม้ 400 ต้น (13.33%)
• สนับสนุนวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 2 ครั้ง (16.67%)
• สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 10 ไร่ (16.67%)
• สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 20 ไร่ (10.00%)
• สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 6 ไร่ (10.00%)

ผลการ
ด าเนินงาน



ผลการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เพื่อสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกรมสมเด็จ
พระเทพฯ ท่ีพระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริม
ขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริท่ีขาดแคลน และราษฎรท่ียากจนในเขต
พื้นท่ีไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม ให้ผู้สนใจน าไป
พัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นท่ี
เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย
พื้นท่ีโครงการเป็นท่ีดินในพระปรมาภิไธย จ านวน 4 แปลง เนื้อท่ีรวม 

151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม 
ป่าโคกดงน้อย เนื้อท่ีประมาณ 700 ไร่ ส่งเสริมในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในจังหวัดเลย พื้นท่ีรอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ พื้นท่ี
พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

เกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นท่ีพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน 
เกษตรกรพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ราษฎรผู้สนใจท่ัวไป และ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส     

เป้าหมายการด าเนินงาน เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 
3 ,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ 
ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน  

งบประมาณ
3,300,600 บาท

เบิกจ่าย 215,000 บาท
(6.51%)

งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ จ าแนกเป็น สุกร 8 ตัว สัตว์ปีก 300 ตัว ด าเนินการครบตามเป้าหมาย การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การฝึกอบรมเกษตรกร 140 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของเป้าหมาย 190 ราย กิจกรรมการสาธิต โดยสาธิตการท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 300 ไร่ และท าปุ๋ยหมัก   
สูตรพระราชทานฯ 25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 50 ไร่ กิจกรรมท่ีเหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สป.กษ. กรมประมง 

กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 



โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานเุคราะห์ฯ

ได้รับ 27.284 ลบ.

เกษตรกรเป้าหมาย 
134,725 ราย

รับบริการแล้ว 16,883 ราย
12.53%

เบิกจ่ายแล้ว 3.153 ลบ.
11.56%

ประเด็นที่พบ 
- งบประมาณในการจัดงานคลินกิไมเ่พียงพอ
- ของที่น ามาแจกไม่เพียงพอ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบประมาณ
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมปศุสตัว์  กรมประมง  กรมวิชาการเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดนิ ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และ
ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

วัตถุประสงค์โครงการ

การจัดงานคลินิกเกษตร 308 ครั้ง  77 จังหวัดเป้าหมาย



โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการ

พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้

เป้าหมายของโครงการ อบรมเกษตรกร

• มีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ เพื่อเข้าร่วมอบรม 

• เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วต้องการเข้ารับการฝึกอบรมซ้ า 

• งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 

ประเด็นท่ีพบจากการติดตามในพื้นท่ี 

• ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม สามารถเข้ารับการอบรมซ้ าได้แต่ต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข

• ควรมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรม 
• ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ 

ข้อเสนอแนะ

34.666 ล้านบาทงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

เบิกจ่าย 7.164 ล้านบาท (20.67%) 

ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 102 ศูนย์ 
เป้าหมาย 70 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 145.71

ฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 2,572 ราย 
เป้าหมาย 8,560 ราย  คิดเป็นร้อยละ 30.05 

จ านวน 8,560 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



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


	รวม
	สารบัญ info (ส่วน 1+2).pdf
	ส่วนที่ 1 โครงการตามนโยบายสำคัญ.pdf
	ส่วนที่ 2 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ.pdf


