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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้งำนตำมแผนบูรณำกำร งำนส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ (กองทุนปรับโครงสร้ำง
กำรผลิตภำคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ)  โดยรวบรวมจำกกำรรำยงำนของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจำกกำรติดตำมในระดับพ้ืนที่ของเจ้ำหน้ำที่  ซ่ึงครั้งนี้เป็นกำรรำยงำนผลในไตรมำสที่ 4
ผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558  (รอบ 12 เดือน) สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 

1.  งานตามแผนบูรณาการ 
1.1  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

1.1.1  งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 
วิจัยและพัฒนำด้ำนพืช ทั้งพืชเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจเฉพำะพ้ืนที่ และแผนงำน

วิจัยสำขำวิชำเฉพำะด้ำน มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 94.68 ของกระบวนงำนวิจัย ขับเคลื่อนผลงำนวิจัย
สู่กำรใช้ประโยชน์ เป้ำหมำย 10 เรื่อง โดยให้บริกำรวิชำกำรเทคโนโลยีกำรผลิตพืช จัดท ำแปลงศูนย์เรียนรู้
และแปลงเกษตรกรต้นแบบเสร็จแล้ว รวมทั้งบริหำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวบรวมและอนุรักษ์
เชื้อพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และแมลงที่อนุรักษ์ ครบทั้ง 36,500 สำยพันธุ์ 

1.1.2  โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
จัดสร้ำงศูนย์ต้นแบบกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ เพ่ือแก้ปัญหำต้นทุนกำรผลิต

พืชได้ครบตำมเป้ำหมำย 25 แห่ง สำมำรถผลิตปุ๋ยหมักได้ประมำณ 700 ตัน  พร้อมทั้งถ่ำยทอดเทคโนโลยี
แก่เกษตรกรจำกโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำง ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเจ้ำของฟำร์มปศุสัตว์ รวม  1,639 รำย 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 139 รำย 

 

1.2  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 
ด ำเนินกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม

ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของเกษตรกรในแต่ละด้ำน 
1.2.1 ด้ำนพัฒนำกำรเกษตร สร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับต ำบล/

หมู่บ้ำนเกษตรต้นแบบรวม 3,719 รำย หรือร้อยละ 109.74 ของเป้ำหมำย 3,389 รำย ถ่ำยทอดควำมรู้ 
เทคโนโลยี และส่งเสริมกำรผลิตพืช เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด/สัตว์น้ ำชำยฝั่ง กำรเลี้ยงปศุสัตว์ บัญชี และ
สหกรณ์ ฯลฯ และสร้ำงทำงเลือกอำชีพรวม 36,622 รำย หรือร้อยละ 77.92 ของเป้ำหมำยรวม 46,998 รำย 
รวมทั้งส่งเสริมกำรท ำประมงในโรงเรียนทั่วไป/โรงเรียนปอเนำะครบ 50 แห่ง และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
เช่น เมล็ดพันธุ์ข้ำว 205,625 กิโลกรัม และปุ๋ยเคม/ีอินทรีย์ 372,000 กิโลกรัม เป็นต้น  

1.2.2 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ปรับปรุงพื้นที่นำร้ำง โดยกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  
จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ เพ่ือกำรปลูกข้ำวและปำล์มน้ ำมันในพื้นที่ 22,742 ไร่ หรือร้อยละ 100.18 
ของเป้ำหมำย 22,700 ไร่ รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มขำยน้ ำยำงสดในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ และ
นรำธิวำส 44 กลุ่ม 1,171 รำย (ร้อยละ 81.26) คิดเป็นในพ้ืนที่ 18,487 ไร่ (ร้อยละ 107.94) 
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1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ด ำเนินกำรส่งเสริมควำมรู้ตำมแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในฟำร์ม

เพำะเลี้ยงกุ้ง สถำนประกอบกำร โรงงำนแปรรูปอำหำรทะเล เรือประมง และเจ้ำหน้ำที่แล้ว 1,301 รำย 
หรือ ร้อยละ 122.27 ของเป้ำหมำย 1,064 รำย และจัดท ำข้อมูลแรงงำนประมงในเรือประมงทะเล 
39,017 ล ำ หรือร้อยละ 97.54 ของเป้ำหมำย 40,000 ล ำ 

 

1.4 การด าเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน 
1.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ปี 2558 
1) เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน  โดยเตรียมควำมพร้อมสินค้ำไทย 

ทั้งในด้ำนเตรียมควำมพร้อมเกษตรกรสู่มำตรฐำน ASEAN GAP จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ทักษะด้ำนภำษำ      
เพ่ิมศักยภำพกำรประกอบกิจกำรวิสำหกิจชุมชนในพ้ืนที่ตะเข็บชำยแดนไทยและรัฐสมำชิกอำเซียน ฯลฯ   
ครบ 6,935 รำย  รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรใช้แผนที่ตำมกำรจ ำแนกดินระบบ WRB  
1 ระบบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จร้อยละ 100   

2) พัฒนำด้ำนมำตรฐำนสินค้ำ  ตรวจวิเครำะห์ ทดสอบโรคสัตว์ ควบคุมก ำกับดูแลสัตว์/
ซำกสัตว์ และอำหำรสัตว์ที่มีกำรน ำเข้ำตำมแนวชำยแดน โดยสุ่มตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงรวม 44,474 ตัวอย่ำง 
หรือร้อยละ 148.25 ของเป้ำหมำย 30,000 ตัวอย่ำง 

3) สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนมำตรฐำน ควำมปลอดภัยสินค้ำเกษตรและอำหำร 
3.1) พัฒนำภำคกำรประมง โดยกำรออกใบอนุญำต/ใบรับรองกำรน ำเข้ำ – ส่งออก 

สัตว์น้ ำ 247,949 ฉบับ จำกเป้ำหมำย 130,000 ฉบับ  
3.2) พัฒนำศักยภำพด้ำนหม่อนไหม จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแนวทำง       

กำรจัดท ำมำตรฐำนเส้นไหมอำเซียน และกำรจัดระบบ Logistics รวม 112 รำย ร้อยละ 112 ของเป้ำหมำย       
100 รำย ผลักดันมำตรฐำนด้ำนหม่อนไหมด้วยกำรพัฒนำควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงอำเซียน    
ด้ำนกำรตรวจโรคเพบรินและด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเส้นไหม 1 ศูนย์  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง                
ให้กลุ่มเครือข่ำยผู้ผลิต เกษตรกร ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคนิคกำรผลิต/เลี้ยงไหม มำตรฐำนเส้นไหม และ
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนโรคเพบริน ฯลฯ รวม 364 รำย ร้อยละ 89.65 ของเป้ำหมำย 406 รำย 

3.3) ศึกษำวิจัยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สินค้ำเกษตรของไทย จ ำนวน 5 เรื่อง  

1.4.2 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสนิค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จัดสัมมนำบูรณำกำรด่ำนตรวจสอบสินค้ำเกษตรเพ่ือรองรับกำรประกำศใช้มำตรฐำน

บังคับแก่เจ้ำหน้ำที่แล้ว 144 รำย และส ำรวจปริมำณอะฟลำท๊อกซินในเมล็ดถั่วลิสงน ำเข้ำ 74 ตัวอย่ำง 
รวมทั้งจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น ำเข้ำเกี่ยวกับกำรขออนุญำตผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
รวม 434 รำย  

1.4.3 โครงการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตำก มีกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำก

ประเทศพม่ำ 1,603 ตัน 
2) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีกำรน ำเข้ำมันส ำปะหลัง

จำกประเทศกัมพูชำ 517 ตัน 
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3) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงกับ
ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำประเทศเวียดนำม มีแผนส่งออกโคมีชีวิต (เพศผู้) และเนื้อแปรรูป มูลค่ำ 74.40   
ล้ำนบำทต่อปี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมำณก่อสร้ำงโรงเรือนแปรรูปเนื้อโคโรงอบ
พลังงำนแสงอำทิตย์และอุปกรณ์จ ำหน่ำย  

4) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด จังหวัดตรำด ได้ส่งออกผลไม้ไปยังประเทศกัมพูชำ 
2,850 ตัน 

5) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสะเดำ จังหวัดสงขลำ อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเสนอ
แผนกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำโดยสร้ำงโรงงำนแปรรูปยำงพำรำ 

   

1.5 การส่งเสริมการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ 
1.5.1 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื นที่ที่มีศักยภาพ 

1) กำรพัฒนำกำรผลิต 
1.1)  พัฒนำกำรผลิตข้ำว ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและ  

กำรผลิตข้ำวปลอดภัยสู่ระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP 13 ศูนย์ ส ำรวจและพยำกรณ์กำรระบำดศัตรูข้ำว 
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว 435 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนศูนย์ข้ำวชุมชนไม่ได้ด ำเนินกำร 
เนื่องจำกเกิดภัยแล้ง 

1.2)  กำรเลี้ยงปศุสัตว์ ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 5,504 รำย ให้บริกำรด้ำน
สุขภำพสัตว์/สนับสนุนพันธุ์สัตว์ /เวชภัณฑ์สัตว์ 81,329 และอำหำรสัตว์ 3,180 ตัน นอกจำกนี้             
ผลิตโคพันธุ์ดีโดยวิธีกำรผสมเทียมให้กับเกษตรกร 1,633 รำย และรณรงค์ท ำควำมสะอำดและท ำลำย      
เชื้อไข้หวัดนก 1,084 แห่ง เป็นต้น 

1.3)  ผลิตหม่อนไหม จัดถ่ำยทอดควำมรู้เชิงวิชำกำรหม่อนไหมแก่เกษตรกรครบ 
160 รำย นอกจำกนี้ มีกำรสนับสนุนปุ๋ยเคมีครบ 250 กิโลกรัม และต้นพันธุ์หม่อน 7,449 ต้น สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 99 ต้น 

1.4)  เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จัดอบรมเกษตรกรแล้ว 1,789 รำย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำ 
2.48 ล้ำนตัว และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำโครงกำรแล้ว 54 แห่ง รวม 7.06 ล้ำนตัว หรือร้อยละ 84.18 

2) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรผลิต 
2.1) ส่งเสริมระบบชลประทำน ในพ้ืนที่เขตเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืช เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

กำรผลิตและกำรเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นพ้ืนที่รับประโยชน์ 97,105 ไร่ ตำมเป้ำหมำย 
2.2) พัฒนำพ้ืนที่และปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยถ่ำยทอดควำมรู้กำรท ำปุ๋ยหมักสูตร

พระรำชทำน กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน หมอดินอำสำประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำนครบ 1,172 รำย ส่งเสริม
และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้วในพ้ืนที่ 44,856 ไร่ รวมทั้งจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์โดยผลิตปุ๋ยหมัก
ครบ 170 ตัน 

2.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรผ่ำนเกษตรกร หรือผู้น ำในพื้นที่ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรท ำกำรเกษตรเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 601 รำย ร้อยละ 82.10 ของเป้ำหมำย 
732 รำย สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 121 รำย นอกจำกนี้ได้จัดท ำแผนที่ซ้อนทับภำพถ่ำยออร์โธสีในพ้ืนที่
เกษตรกร 151 รำย รวม 7,637 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
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3) ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรและระบบสหกรณ์  
ส่งเสริมและสนับสนุนควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ กำรเกษตร กำรผลิต กำรตลำด และ

บัญชีแก่เกษตรกร รวม 25,073 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 11,838 รำย    
1.5.2 การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 

ปฏิบัติกำรท ำฝนหลวงในพ้ืนที่เป้ำหมำย 160 ล้ำนไร่ มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์แล้ว 
164 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.36 ของพ้ืนที่เป้ำหมำย โดยมีฝนตกจำกกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงคิดเป็น
พ้ืนที ่223.50 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 97.17 ของเป้ำหมำย 230 ล้ำนไร่ 

1.5.3 โครงการพัฒนาแหล่งน  าชุมชน 
ด ำเนินกำรเพ่ือกำรอนุรักษ์น้ ำและกักเก็บน้ ำไว้ใช้เพ่ือกำรเกษตร  รวมทั้งเป็นต้นแบบ  

กำรพัฒนำแหล่งน้ ำชุมชนที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร 8 แห่ง  และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ำ    
8 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

1.5.4 โครงการพัฒนาแหล่งน  าเพื่ออนุรักษ์ดินและน  า 
พัฒนำแหล่งน้ ำขนำดเล็ก 124 แห่ง และระบบส่งน้ ำในไร่นำ 29 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรทั้ง 150 แห่ง  
 

2. งานส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.1 ด้านการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

2.1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะห์ฯ 
จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครบ 308 ครั้ง และเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริกำร

รวม 86,209 รำย หรือร้อยละ 186.60 ของเป้ำหมำย 46,200 รำย     
2.1.2 โครงการพัฒนาพื นที่โครงการหลวง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและรำษฎรในพื้นที่โครงกำรหลวง โครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวง และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน  

1) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จัดสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ อำคำรบังคับน้ ำ ระบบส่งน้ ำ ฯลฯ 
เสร็จแล้วทั้ง 13 แห่ง รวมทั้งพัฒนำปรับปรุงดิน ด้วยจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินในพื้นที่ 10,791 ไร่ หรือ
ร้อยละ 102.77 ของเป้ำหมำยรวม 10,500 ไร่ 

2) ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ  
    2.1) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนพันธุ์ข้ำว

และกำรผลิตข้ำว กำรผลิตพืชผัก/ไม้ดอกเมืองหนำว ปศุสัตว์ และท ำบัญชีรับ - จ่ำยในครัวเรือนแก่เกษตรกร 
6,189 รำย ร้อยละ 110.07 ของเป้ำหมำยรวม 5,623 รำย รวมทั้งสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่ครบ 54 สหกรณ์ 20 กลุ่ม 

2.2) สร้ำงฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ได้ 97 แห่ง (เป้ำหมำย 92 แห่ง) ส่งเสริม   
กำรเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร 978 รำย (เป้ำหมำย 898 รำย) รวมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ แร่ธำตุ วัคซีนแก่
เกษตรกร 650 รำย (เป้ำหมำย 529 รำย) จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์/ยำสัตว์ 64 แห่ง และปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ ำเพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีน 2.04 ล้ำนตัว (เป้ำหมำย 1 ล้ำนตัว) 
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2.1.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปี 2557 พัฒนำและเตรียมควำมพร้อมให้เกษตรกรผลิตสินค้ำ

เกษตรได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด โดยมี Smart  Officer เป็นที่ปรึกษำ และพัฒนำเกษตรกร
กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำกว่ำ 180,000 บำทต่อปี ให้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

1)  ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกร โดยคัดกรอง Smart Farmer ได้ 6,659 รำย 
หรือร้อยละ 95.13 ของเป้ำหมำย 7,000 รำย จัดท ำแปลงเพ่ือเป็นจุดศึกษำดูงำนต้นแบบกำรผลิตข้ำว 
ครบ  200 แห่ง และพัฒนำสมรรถนะ Smart Officer แล้ว 179 รำย รวมทั้งพัฒนำเกษตรกรทั่วไปและ
สร้ำงเครือข่ำย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด 17,434 รำย 

2)  เพ่ิมรำยได้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 180,000 บำทต่อปี   
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้แก่ เกษตรกรผ่ำนกำรอบรมของปรำชญ์ชำวบ้ำนและ       

ควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรวม 18,994 รำย หรือ
ร้อยละ 102.67 ของเป้ำหมำย 18,500 รำย   

- พัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสำน สอนแนะ   
กำรท ำบัญชี ด้ำนกำรสหกรณ์ และส่งเสริมกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกร รวม 167,094 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 100.58 ของเป้ำหมำย 168,066 รำย 

2.1.4 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
1) สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ        

ด้ำนกำรเกษตร โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกร สร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่   
ผ่ำนหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำผู้น ำเกษตรกร และ ปวส.เกษตรกรรม 4,000 รำย 
ด ำเนินกำรแล้ว 4,070 รำย สร้ำงและพัฒนำชำวนำ/ยุวชำวนำรุ่นใหม่ ฯลฯ 650 รำย ศูนย์เรียนรู้ข้ำวใน
โรงเรียนและกำรปลูกข้ำวในโรงเรียน 158 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

2) ฝึกอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิตพืช ปศุสัตว์ และบัญชี รวม 13,978 รำย 
หรือร้อยละ 108.86 ของเป้ำหมำยรวม 12,840 รำย 

2.1.5 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 
ปี 2554 

1) ปีที่ 1 - 2 มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 847 แห่ง รวม 83,845 รำย 
ได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สิน โดยกำรขยำยเวลำช ำระหนี้ (เงินกู้เดิม) 786 แห่ง รวม 77,920 รำย วงเงิน 
9,378.00 ล้ำนบำท ชดเชยดอกเบี้ย 1,435.14 ล้ำนบำท และได้รับกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำอำชีพ (เงินกู้ใหม่) 
61 แห่ง รวม 5,925 รำย วงเงินทั้งสิ้น 225.00 ล้ำนบำท  ซึ่งคิดเป็นสมำชิกที่สำมำรถช ำระหนี้ตำมก ำหนด 
56,376 รำย วงเงิน 6,343.00 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย คงเหลือสมำชิกที่ต้องด ำเนินกำรในปีที่ 3  
จ ำนวน 27,469 รำย 

2) ปีที่ 3 ด ำเนินกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินแล้ว 26,493 รำย หรือร้อยละ 96.45 
ของเป้ำหมำย 27,469 รำย จ ำแนกเป็นสมำชิกที่ได้รับกำรขยำยเวลำช ำระหนี้ (เงินกู้เดิม) 25,655 รำย 
วงเงิน 3,032 ล้ำนบำท จ่ำยชดเชยดอกเบี้ยให้สมำชิก 183.98 ล้ำนบำท ได้รับกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำอำชีพ 
(เงินกู้ใหม่) 838 รำย วงเงิน 39.25 ล้ำนบำท ยอดเงินชดเชยดอกเบี้ย 3% เป็นเงิน 0.99 ล้ำนบำท   
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2.1.6 โครงการพักหนี เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี สินคงค้างต่ ากว่า  
500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ปีที่ 1 (ปี 2557) จ ำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 1,796 แห่ง 
ชดเชยดอกเบี้ยในกรณีหนี้ค้ำงช ำระ กรณีหนี้ปกติ - พักช ำระเงินต้น และกรณีหนี้ปกติ-ไม่พักช ำระเงินต้น 
รวม 653,563 รำย จำกเป้ำหมำย 809,146 รำย วงเงิน 1,056.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 73.04 
ของเป้ำหมำย 1,445.82 ล้ำนบำท เมื่อสิ้นปีมีสมำชิกออกจำกโครงกำร 196,820 รำย เนื่องจำกไม่ผ่ำน
กำรอบรมฟ้ืนฟูอำชีพ บำงรำยสละสิทธิ์ และช ำระหนี้ ระหว่ำงปีหมดแล้ว และจำกกำรส ำรวจคำดว่ำ           
ในปี 2558 จะออกจำกโครงกำรเพ่ิมอีก 366,891 รำย คงเหลือสมำชิกที่จะด ำเนินกำรต่อ 245,435 รำย 

2) ปีที่ 2 (ปี 2558) คงเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ด ำเนินกำร 887 แห่ง โดย  
ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งกรณีหนี้ค้ำงช ำระ กรณีหนี้ปกติ - พักช ำระเงินต้น และกรณี
หนี้ปกติ - ไม่พักช ำระเงินต้นได้ 206,017 รำย จำกเป้ำหมำย 245,435 รำย วงเงิน 484.37 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 76.92 ของวงเงินที่ต้องจ่ำยชดเชย 629.74 ล้ำนบำท ซึ่งสมำชิกหนี้ค้ำงช ำระที่ผ่ำนกำรอบรม
ฟ้ืนฟูอำชีพ มีเงินออม 1% ของเงินต้นคงเป็นหนี้ 65,599 รำย หรือร้อยละ 81.70 ของเป้ำหมำย 
80,291 รำย รัฐจ่ำยเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ (4%) รวม 151.87 ล้ำนบำท 

 

2.2 ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร 
2.2.1 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 

1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ชั้นพันธุ์คัด/หลัก/ขยำย เพ่ือใช้ภำยในประเทศ
และส่งออก เป้ำหมำย 500 ตัน ด ำเนินกำรได้ 335.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 67.13 ตรวจสอบมำตรฐำน 
เมล็ดพันธุ์เพื่อออกใบรับรองแล้ว 4575 ตัวอย่ำง จำกเป้ำหมำย 2,000 ตัวอย่ำง 

2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน โดยอบรมเจ้ำหน้ำที่ 
และคณะกรรมกำรศูนย์ 510 รำย เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 3,200 รำย จัดตั้งและพัฒนำศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 160 ศูนย์ ครบตำมเป้ำหมำย  

3) ยกระดับกำรผลิตและกระจำยพันธุ์ดีในสถำบันเกษตรกร โดยอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรตลำดในกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว 31,505 ตัน จำกเป้ำหมำย 38,600 ตัน โดย
สหกรณ์รวบรวมจำกสมำชิกได้ 35,010 ตัน หรือร้อยละ 70.56 ของเป้ำหมำย 49,617 ตัน ผ่ำน
มำตรฐำนรับซื้อคืนจำกสมำชิก 34,900 ตัน คงเหลือเมล็ดพันธุ์ข้ำวหลังปรับปรุงสภำพ 31,505 ตัน  
ส่วนถั่วเหลืองอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด 1,932 ตัน จำก เป้ำหมำย 1,400 ตัน และรวบรวมเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองจำกสมำชิก 2,320 ตัน ผ่ำนมำตรฐำน 2,318 ตัน คงเหลือเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหลัง
ปรับปรุงสภำพ 1,932 ตัน 

2.2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
เป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสินค้ำเกษตร ได้แก่ ข้ำว ผัก - ผลไม้ ไก่ สุกร และกุ้ง ให้มี

คุณภำพมำตรฐำนตำมกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี ปลอดภัยส ำหรับกำรบริโภค หรือส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 
1) ด้ำนพืช  

1.1) สินค้ำข้ำว พัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP โรงสีข้ำว GMP 
และหน่วยตรวจรับรองแล้ว 580 รำย หรือร้อยละ 99.59  พัฒนำต้นแบบให้กำรรับรองเป็นกลุ่มครบ 
140 กลุ่ม ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวปลอดภัยด้วยกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับข้ำว  (Pre GAP) 
ได้ครบ 250 ชุมชน และตรวจประเมินแปลงข้ำว Pre GAP ได้ 23,300 แปลง คิดเป็นร้อยละ 93.20 
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ของเป้ำหมำย  25,000 รำย ส่วนกำรพัฒนำและส่งเสริมระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์มีกำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้
กำรผลิตข้ำวอินทรีย์ชุมชนในพ้ืนที่ 7 แห่ง และอบรมผู้ตรวจประเมินผล/เกษตรกรรวม 1,028 รำย หรือ
ร้อยละ 87.86 ของเป้ำหมำย 1,170 รำย 

1.2) สินค้ำผัก - ผลไม้ ตรวจสอบแหล่ง ผลิตเพื่อรับรองมำตรฐำนตำมระบบ  
กำรจัดกำรคุณภำพ GAP ได้ 96,037 ฟำร์ม (ร้อยละ 115.85) โรงคัดบรรจุฯ 946 โรงงำน (ร้อยละ 131.39) 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพแก่เกษตรกรครบ 168,896 รำย 
รวมทั้งส่งเสริมติดตำมผลกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมและจ ำหน่ำยผลไม้ของสถำบันเกษตรกร 92แห่ง รวม 
29,035 ตัน ร้อยละ 72.59 

2) ด้ำนประมง (กุ้ง) ตรวจและรับรองคุณภำพสินค้ำประมงตลอดกระบวนกำรผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำย 31,243 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 32,000 ฟำร์ม) โรงงำน 315 โรง  (เป้ำหมำย 320 โรง)          
ตรวจวิเครำะห์และเฝ้ำระวังโรงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง/กุ้งทะเล 219,245 ตัวอย่ำง ร้อยละ 138.59 ของ
เป้ำหมำย 158,199 ตัวอย่ำง ด ำเนินกำรเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำโดยออกใบรับรอง    
กำรจับสัตว์น้ ำให้ เร ือประมงไทย 10,599 ฉบับ ร ้อยละ 86.17 ของเป้ำหมำย 12,300 ฉบับ          
ส่วนปลำนิลได้ตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์มพ่อแม่พันธุ์ปลำครบตำมเป้ำหมำย 44 ฟำร์ม และฟำร์มเลี้ยง
ปลำนิล 796 รำย (เป้ำหมำย 800 รำย)  

3) ด้ำนปศุสัตว์ (ไก่และสุกร) พัฒนำคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์สู่มำตรฐำน 
55,682 แห่ง  ร้อยละ 135.48 ของเป้ำหมำย 41,100 แห่ง  ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
391,279 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 119.51 ของเป้ำหมำย 327,400 ตัวอย่ำง และตรวจรับรองฟำร์ม
ปลอดโรคปำกและเท้ำเปื่อยในภำคตะวันออกให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลได้ 84 คอมพำร์ทเม้นท์ จำก
เป้ำหมำย 75 คอมพำร์ทเมน้ท์ 

4) ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำร โดยเตรียมควำมพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมำตรฐำนบังคับ 28 ครั้ง ร้อยละ 93.33 
ของเป้ำหมำย 30 ครั้ง และส่งเสริมระบบกำรรับรองฟำร์มมำตรฐำนแบบกลุ่มได้ 514 รำย จำกเป้ำหมำย 
400 รำย รวมทั้งแจ้งเตือนควำมปลอดภัยอำหำรและอำหำรสัตว์แก่เกษตรกร 3,800 รำย ร้อยละ 95 ของ
เป้ำหมำย 4,000 รำย และจัดกิจกรรมพัฒนำอำหำรฮำลำลครบ 3 กิจกรรม 

2.2.3 โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อควบคุม และลดความสูญเสียของสินค้ากุ้งทะเล
จากกลุ่มอาการตายด่วน EMS ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

1) กิจกรรมกำรน ำเข้ำพ่อ-แม่พันธุ์ และผลิตลูกกุ้งคุณภำพ โดยน ำเข้ำพ่อ-แม่พันธุ์    
กุ้งทะเลคุณภำพครบ 1,500 ตัว ผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียสเพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรในโครงกำรได้ 712 ล้ำนตัว 
หรือร้อยละ 47.49 ล้ำนตัว เนื่องจำกเป็นกำรผลิตตำมควำมต้องกำรซื้อ ควำมสนใจในสำยพันธุ์กุ้งของ
เกษตรกร และบำงสำยพันธุ์ที่น ำเข้ำยังไม่เป็นที่รู้จัก เกษตรกรไม่นิยมจึงมีก ำลังกำรผลิตต่ ำ ส่วนกำรน ำ    
ลูกกุ้งระยะนอเพลียสผลิตเป็นพ่อ - แม่พันธุ์คุณภำพ 100,000 ตัว จ ำหน่ำยให้เกษตรกรแล้ว 39,408 ตัว 

2) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพระบบคัดกรองป้องกัน/เฝ้ำระวังโรคกุ้งเพ่ือยับยั้ง EMS 
ให้บริกำรตรวจคัดกรองได้ 76,540 ตัวอย่ำง สูงกว่ำเป้ำหมำย 1,540 ตัวอย่ำง 

3) กิจกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลแจกจ่ำยให้เกษตรกร 
ชนิด ปม.1 สูตรผง 105,100 ซอง สูงกว่ำเป้ำหมำย 5,100 ซอง และสูตรน้ ำ 132,388 ขวด  
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2.2.4 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
1) โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ ได้จัดท ำฐำนข้อมูลสภำพกำรใช้

ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้ำวนำปรัง สับปะรด และอ้อย จัดท ำเขตกำรใช้ที่ดิน     
ทีเ่หมำะสมในพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดใหม่ และ 13 ชนิดที่ประกำศเขตไปแล้ว และแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน 
(1 : 25,000) รวมทั้งวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจส ำหรับสินค้ำเกษตร มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 100 

2) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในเขตเหมำะสม  
2.1) สินค้ำพืช ได้แก่ มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน อ้อยโรงงำน ข้ำวโพด

เลี้ยงสัตว์ สับปะรด และล ำไย มีแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแปลงต้นแบบ 2,200 ไร่ ด ำเนินกำรแล้ว       
2,216 ไร่ หรือร้อยละ 100.73 

2.2) สินค้ำประมง  
      (1) กำรผลิตกุ้งทะเล ผลิตพ่อแม่พันธุ์จำกลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภำพเพ่ือป้อนเข้ำสู่

ระบบกำรผลิตกุ้งทะเลได้ 55,028 ตัว จำกเป้ำหมำย 100,000 ตัว ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบ 
Shrimp Cluster แล้ว 10 กลุ่ม ลดต้นทุนกำรผลิตในกำรเลี้ยงกุ้งทะเลใน 10 จังหวัด และพัฒนำแนวทำง 
กำรเพ่ิมผลผลิตกุ้งทะเลแก่เกษตรกร 1,886 รำย จำกเป้ำหมำย 2,000 รำย 

(2) กำรผลิตปลำนิล มีกำรพัฒนำศูนย์ผลิตลูกปลำนิลคุณภำพครบ 29 แห่ง 
ผลิตลูกพันธุ์แจกจ่ำยให้เกษตรกรแล้ว 11.78 ล้ำนตัว จำกเป้ำหมำย 12 ล้ำนตัว  พ่อแม่พันธุ์ปลำนิล 
ขนำด 30 กรัม ได้ 101,000 ตัว สูงกว่ำเป้ำหมำย 1,000 ตัว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงโดยกำรจัด
อบรม/ศึกษำดูงำนใน 90 ฟำร์ม และลดต้นทุนกำรผลิตด้วยกำรจัดท ำฟำร์มสำธิตแบบ Intensive /    
แบบ Integrated และกำรใช้พลังงำนทดแทน (แสงอำทิตย)์ รวม 4 แห่ง  

2.3) สินค้ำปศุสัตว์ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนื้อ โคนม และสุกรให้กับเกษตรกร
ในเขตเหมำะสม โดยให้บริกำรผสมเทียมและบริกำรผสมโคให้กับเกษตรกร 21,025 รำย ร้อยละ 140.17 
ของเป้ำหมำย 15,000 รำย จ ำนวน 31,068 ตัว  แก้ไขปัญหำระบบกำรเลี้ยงโคนม/ปรับเปลี่ยนกำรให้
อำหำรสุกรใน 15,008 ฟำร์ม สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 5,130 ฟำร์ม และถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องพืช
อำหำรสัตว์ 1,223 รำย 

3) โครงกำรปรับรูปแบบกำรผลิตพืชในเขตเหมำะสมน้อยหรือไม่เหมำะสม  
3.1) จัดท ำระบบกำรปรับเปลี่ยนพืชให้เหมำะสมตำมลักษณะพ้ืนที่ โดยจัดเวทีชุมชน 

ประชุมชี้แจง และรับสมัครเกษตรกรในพ้ืนที่ 882 อ ำเภอ และส่งเสริมกำรปลูกมัลเบอรี่แบบครบวงจร
ทดแทนในพ้ืนทีท่ี่ไม่เหมำะสม  200 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรส่งเสริมปลูกมันฝรั่งโรงงำน บำงหน่วยงำน
ในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับงบประมำณ 

3.2) ลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวไปปลูกพืชอำหำรสัตว์เพ่ือเลี้ยงโคในพ้ืนที่ 963 ไร่ จำกเป้ำหมำย 
1,000 ไร่ 

2.2.5 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
1) ด ำเนินกำรพัฒนำจังหวัดที่มีศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็นเมืองสีเขียว

ใน 6 จังหวัดน ำร่อง คือ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี พัทลุง หนองคำย และรำชบุรี  
2) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ 

2.1) ด้ำนพืช ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ ไม้ผล (ทุเรียน เงำะ มังคุด ล ำไย กล้วยหอม 
มะม่วง สับปะรด) พืชผัก (ผักสวนครัว หน่อไม้ฝรั่ง) กระเทียม เตยหอม พืชสมุนไพร ฯลฯ 
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2.2) ด้ำนประมง  ได้แก่ กุ้ง ปลำนิล และกบ 
2.3) ด้ำนปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร 

3) ผลกำรด ำเนินงำน 
3.1) ด้ำนพืช พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน GAP 2,016 รำย 

เกษตรอินทรีย์ 510 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้ตำมหลักกำรเมืองเกษตรสีเขียว/กำรผลิตเพ่ือเข้ำสู่กำรรับรอง
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 10 แปลง พัฒนำกลุ่มเกษตรกรจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพ่ือกำรรับรอง GAP 
แบบกลุ่ม 6 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย  

3.2) ด้ำนประมง จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ และคำร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับ
ฟำร์ม 3,404 ฟำร์ม ลดปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 250 ฟำร์ม และจุดสำธิตระบบ Zero Waste 60 จุด  

3.3) ด้ำนปศุสัตว์ ถ่ำยทอดกำรน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำผลิตเป็น
พลังงำนทดแทน โดยกำรลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตให้เหลือน้อยที่สุดเป็นศูนย์ (Zero Waste) ครบ 
400 รำย คัดเลือกเกษตรเพ่ือสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสียในฟำร์มได้ 18 รำย ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 11 รำย 

3.4) ด้ำนหม่อนไหม ด ำเนินกำรพัฒนำกำรผลิตและตรวจรับรองมำตรฐำนเส้นไหม
และผ้ำไหมอินทรีย์ตำมมำตรฐำนสิ่ งทออินทรีย์ (GOTs) โดยปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิต     
หม่อนไหมให้เกษตรกรได้ 70 รำย และรับรองมำตรฐำนกำรผลิต 45 รำย 

3.5) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำ และควำมปลอดภัยอำหำร
จัดท ำร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q โดยตรวจติดตำม ตรวจต่ออำยุ และตรวจรับรอง
ร้ำนอำหำร 115 ร้ำน ส่งเสริมกำรบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้ำ Q รวม 19 ตลำด  

3.6) ด้ำนกำรศึกษำวิจัย ด ำเนินกำรกำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร และ
กำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร และจัดท ำฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร  

2.2.6 โครงการพัฒนาฐานการผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขียว 
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพดินในพ้ืนที่ 100,000 ไร่ ในพ้ืนที่น ำร่องของโครงกำร

พัฒนำเมืองเกษตรสีเขียว โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพดินแก่เกษตรกร 
10,000 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยพืชสด ปูนเพ่ือกำรเกษตร และรณรงค์ไถกลบ
ตอซังครบตำมเป้ำหมำย 44,000 ไร่  

2.2.7 โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางการพัฒนา
ยางพาราทั งระบบ 

สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือกำรลงทุนแก่สถำบันเกษตรกร น ำไปใช้ในกำรขยำยก ำลังกำรผลิต
และเพ่ิมประสิทธิภำพในโรงงำนแปรรูปยำงเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
245 แห่ง ยื่นเอกสำรกำรกู้ต่อ ธ.ก.ส. แล้ว 209 แห่ง อนุมัติสินเชื่อ 100 แห่ง หรือร้อยละ 47.85 ของ
สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นกู้ ซึ่งลงทุนจัดสร้ำงโรงงำนใหม่แล้ว 59 แห่ง วงเงินเบิกจ่ำย 330.09 ล้ำนบำท  
และปรับปรุงโรงงำน/ขยำยก ำลังกำรผลิต 41 แห่ง วงเงินเบิกจ่ำย 159.92 ล้ำนบำท 

2.2.8 โครงการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรมก่อสร้ำงโกดังเก็บกำแฟ  1 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เนื่องจำกฝนตกชุก 

ท ำให้งำนล่ำช้ำ ส่วนกำรตรวจสอบวิเครำะห์ดิน/กำรใช้ปุ๋ยตำมสภำพดิน และกำรอบรมควำมรู้ด ำเนินกำรได้
ตำมแผน  
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2.2.9 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
1) สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น ให้มีทักษะและเทคนิคกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ถูกต้อง

ด ำเนินกำรในระดับ 1   2  และ 3  รวม  3,309 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 134 รำย และจัดอบรมบ่มเพำะควำมรู้
และทักษะในกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชนได้ 147 รำย สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 47 รำย 

2) ผลหลังกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เกษตรกรร้อยละ 58.95 ได้น ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว 
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตร ส่วนกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมเครื่องจักรกล
กำรเกษตรในช่ำงระดับ 1  2   และ 3  เฉลี่ย 300  756 และ 799 บำทต่อเครื่อง และขยำยผลควำมรู้
ไปสู่เกษตรกรรำยอ่ืนด ำเนินกำรได้ 1 : 8 รำย ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
 

2.3 ด้านทรัพยากรการเกษตร/โครงสร้างพื นฐานทางการเกษตร 
2.3.1 โครงการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ตรวจสอบกำรถือครองที่ดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรแล้ว 8.73 ล้ำนไร่ 
(เป้ำหมำย 11.85 ล้ำนไร่) รวม 736,760 แปลง (เป้ำหมำย 1,024,469 แปลง) เป็นพ้ืนที่ที่จัดที่ดิน
แล้ว 7,830,507 ไร่ หรือร้อยละ 80.79 ของเป้ำหมำย 9,692,397 แปลง และพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้จัดที่ดิน 
903,274 แปลง หรือร้อยละ 41.82 ของเป้ำหมำย 2,159,841 แปลง 

2.3.2 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน  า 
ด ำเนินกำรผลิตหญ้ำแฝกเพ่ือปลูกและแจกจ่ำยเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ รวมทั้งปรับปรุง

สภำพแวดล้อม ครบ 273.00 ล้ำนกล้ำ  คิดเป็นพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำรได้ 683,623 ไร่ หรือร้อยละ 100.16 
ของเป้ำหมำย 682,500 ไร่ 

2.3.3 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตสำรอินทรีย์แก่กลุ่มเกษตรกร

เดิมที่มีควำมเข้มแข็งที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2556 ครบ 100,500 รำย  พื้นที่ 1.01  ล้ำนไร่         
ส่วนกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และรณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืชในพ้ืนที่ด ำเนินกำร
ได้สูงกว่ำเป้ำหมำย คือ 708,050 ไร่ รวมทั้งรับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร 827 ชนิดสินค้ำ  

 

2.4 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนับสนุนกำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือรองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ (กองทุนปรับ

โครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ) 
2.4.1 โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC ปีท่ี 2 

เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปีที่ 1 ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเครื่องอบลดควำมชื้นข้ำวเปลือก
และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมโรงคลุม จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตข้ำวเปลือกและ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้คุณภำพมำตรฐำน โดยสหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษ์ จ ำกัด  

1) ข้ำวเปลือก สหกรณ์รวบรวมผลผลิตจำกสมำชิก สหกรณ์เครือข่ำย และเกษตรกร 
18,500 รำย จ ำนวน 25,935 ตัน หรือร้อยละ 72.04 ของเป้ำหมำย 36,000 ตัน โดยน ำเข้ำอบ
ลดควำมชื้นแล้ว 14,422 ตัน ได้ปริมำณข้ำวเปลือกหลังอบลดควำมชื้น 8,653 ตัน ซึ่งพบว่ำปริมำณ
ข้ำวเปลือกท่ีส่งมำจ ำหน่ำยที่สหกรณ์เครือข่ำยมีปริมำณมำก แต่ไม่สำมำรถรับซื้อได้ทั้งหมด เนื่องจำกก ำลัง
กำรผลิตของโรงอบลดควำมชื้นและสถำนที่เก็บผลผลิตไม่เพียงพอ 



 

 
 

ฎ 

2) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเป้ำหมำยรวบรวม 27,000 ตัน รวบรวมจำกสมำชิกและ
สหกรณ์เครือข่ำย 70 รำย รวม 271 ตัน โดยสหกรณ์ไม่ได้อบลดควำมชื้น แต่ใช้วิธีกำรตำกแล้วแปรรูป
เป็นอำหำรสัตว์จ ำหน่ำยแล้ว 237 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 2.13 ล้ำนบำท 

2.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน  าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีที่ 3 (เริ่ม 25 มี.ค.58 – 24 มี.ค.59) 

กำรด ำเนินงำนปีที่ 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2557 คงเหลือเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 60 รำย จำกทั้งหมด 103 รำย ส่วนปีที่ 3 กรมส่งเสริมกำรเกษตรโอนเงินให้จังหวัดเมื่อวันที่  
25 มิถุนำยน 2558 อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร 

2.4.3 โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน  ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบ
การเปิดเสรีการค้า ปีที่ 3  

ด ำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 1,172 รำย  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ 
กำรเกษตรจังหวัดตรังและนครศรีธรรมรำช ได้รับมอบเมล็ดงอกจำกศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี 
306,653 เมล็ด จัดส่งต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันให้เกษตรกรครบ 250,000 ต้น  

2.4.4 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีการค้า AFTA 

1) ปีที่ 1 (5 มี.ค.57 – 4 มี.ค.58) จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ 30 รำย รับสมัครเกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำร 100 รำย และจัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำในพ้ืนที่ 200 ไร่ 
ครบตำมเป้ำหมำย 

2) ปีที่ 2 (5 มี.ค.58 – 30 ก.ย.58) รับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรครบ 150 รำย 
จัดท ำแปลงสำธิตในพ้ืนที่ 200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 300 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่ำงรอรับมอบ
ต้นพันธุ์จำกกรมวิชำกำรเกษตร 

2.4.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย ปีท่ี 2 
1) มติคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้ขยำย

ระยะเวลำโครงกำรปีที่ 1 ออกไปอีก 5 เดือน เพ่ือขยำยพันธุ์และส่งมอบกิ่งพันธุ์ให้สมำชิก 
2) กำรขยำยพันธุ์ ขณะนี้ได้ส่งมอบกิ่งพันธุ์ 15,200 ต้น พร้อมอุปกรณ์ให้เกษตรกรแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้ำหมำย 20,000 ต้น  คัดเลือกเกษตรกรและเตรียมพ้ืนที่สร้ำงแปลงต้นแบบ 4 รำย 
เพ่ือเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เทคโนโลยีกำรผลิตพริกไทย และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับกำรรับรอง GAP 
โดยให้กำรรับรองมำตรฐำน GAP แก่เกษตรกรแล้ว 37 รำย คิดเป็นร้อยละ 38.95 ของเป้ำหมำย 95 รำย 

2.4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขัน
จากการเปิดการค้าเสรี FTA ปีท่ี 1 

ด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับกำรผลิตแบบเดิม เป็นระบบกำรรีดด้วยเครื่องรีดระบบปิด 
และเก็บรักษำน้ ำนมดิบด้วยระบบคูลเลอร์แท้งค์ เพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน GMP โดยคัดเลือกฟำร์มโคนมเข้ำร่วม
โครงกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ครบ 50 ฟำร์ม ในจ ำนวนนี้ได้จัดท ำระบบคลูเลอร์แท้งค์แล้ว 25 แท้งค์  
สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยในกำรสร้ำงฟำร์มโคนมต้นแบบ 1 ฟำร์ม และมีกำรสร้ำงโรงเรือนและระบบ
กำรรีดนมโคในระบบปิดแบบอัตโนมัติ 12 ฟำร์ม 
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2.4.7 โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการคา้เสรี FTA ไทย – ออสเตรเลีย -
นิวซีแลนด์ ปีที่ 3 

เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่อง มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 120 รำย คัดเลือกลูกโค
พร้อมท ำเครื่องหมำยแล้ว 124 ตัว หรือร้อยละ 51.66 ของเป้ำหมำย 240 ตัว ส่งคืนโคสำวแก่เกษตรกร 
146 ตัว ในจ ำนวนนี้เป็นโคท่ีคลอดลูกแล้ว 87 ตัว และเป็นลูกโคเพศเมีย 61 ตัว  นอกจำกนี้ ได้จัดอบรม
เรื่อง “เปิดโลกนวัตกรรมโคนมไทยสู่ประชำคมอำเซียน” แก่เกษตรกร 113 รำย 

2.4.8 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน  าเชื อ ปีท่ี 5 
ด ำเนินกำรผสมเทียมแม่โคลูกผสมบรำห์มัน 1,369 ตัว ร้อยละ 27.38 ของเป้ำหมำย 

5,000 ตัว โดยคัดเลือกลูกโคท่ีเกิดจำกกำรผสมเทียม 467 ตัว หรือร้อยละ 155.67 
2.4.9 โครงการน าร่องการเลี ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ปีที่ 4 

มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 47 รำย ส่งโคนมทดแทน 139 ตัว จำกเป้ำหมำย   
100 ตัว โดยโครงกำรส่งคืนโคสำวท้องอำยุ 6 เดือนให้แก่เกษตรกรได้ 147 ตัว จำกเป้ำหมำย 184 ตัว 
นอกจำกนี้ ได้มีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมทดแทนฯ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในเขตกำรส่งเสริมกำรเลี้ยง    
โคนมภำคใต้ มีผู้สนใจเขำ้ศึกษำเรียนรู้ 484 รำย  

2.4.10 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริง ปีท่ี 6 

1) มีสหกรณ์ที่ยังด ำเนินกำร 11 สหกรณ์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในปีที่ 5 จ ำนวน 7 
สหกรณ์ และด ำเนินกำรปีที่ 6 จ ำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์โคนมท่ำม่วง จ ำกัด สหกรณ์โคนม
มวกเหล็ก จ ำกัด สหกรณ์โคนมชะอ ำ-ห้วยทรำย จ ำกัด และสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด 

2) ผลกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่ยังไมเ่ป็นไปตำมแผน คือ มีเกษตรกรไม่ถึงร้อยละ 60 
ที่ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ปรับขนำดฝูงโคนม และคุณภำพน้ ำนมดิบได้ตำมเกณฑ์   

2.4.11 โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื อโคขุนเกรดคุณภาพ เพื่อรองรับตลาด AEC 
เป็นกำรน ำนวัตถกรรมและงำนวิจัยมำใช้ในกำรเพ่ิมมูลค่ำเนื้อโคขุนเกรดคุณภำพ      

ที่ไขมันแทรกน้อย ให้มีไขมันแทรกเพ่ิม จัดจ ำหน่ำยเนื้อชิ้นส่วนรองและชิ้นส่วนหลักที่มีไขมันแทรกน้อยได้
เร็วขึ้น มีเป้ำหมำยปีละ 20 ตัน ขณะนี้ในส่วนของห้องปฏิบัติกำร เช่น เครื่องฉีดไขมัน อุปกรณ์แยกกรด
ไขมัน ห้องแช่แข็ง เสร็จแล้ว โดยมีปริมำณชิ้นเนื้อที่น ำมำฉีดไขมันแทรกแล้วคิดเป็นร้อยละ 14 หรือ 
2,800 กิโลกรัม  ส่งจ ำหน่ำยที่ Butcher shop ของสหกรณ์ ห้ำงสรรพสินค้ำ และร้ำนปิ้งย่ำง จ ำนวน 
2,300 กิโลกรัม สำมำรถจ ำหน่ำยเนื้อได้รำคำเพ่ิมข้ึนจำกเดิมคิดเป็นร้อยละ 46 

2.4.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าสุกร ของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์
ภาคตะวันออก จ ากัด  ปีท่ี 6 

ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดหำวัตถุดิบและอำหำรสัตว์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุ กร 
3,480 ตัน จำกเป้ำหมำย 4,848 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 41.91  ล้ำนบำท และซื้อสุกรมำช ำแหละขำยให้กับ
สมำชิก 2,621 ตัว หรือร้อยละ 13 ของเป้ำหมำย 18,975 ตัว ส่วนโรงแปรรูปเนื้อสุกรก่อสร้ำงเสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตประกอบกำร และก่อสร้ำงเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยเนื้อสุกรแปรรูปได้ 10 จุด 
 

4. ความเห็นของ สศก. 
 ในภำพรวมของแผนงำน/โครงกำรที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำมีระดับ
ควำมส ำเร็จอยู่ในระดับดีมำก ทั้งนี้ พบประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
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 4.1 การพัฒนาแหล่งน  า 
4.1.1 แหล่งน  าชุมชน โดยกำรก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำ พบว่ำ ท ำให้เกษตรกรมีน้ ำใช้เพียงพอ 

และได้ใช้ประโยชน์ในกำรปลูกผักสวนครัว คิดเป็นร้อยละ 38.24 ท ำนำ ร้อยละ 29.41 ปลูกไม้ผล    
ร้อยละ 26.47 และใช้เลี้ยงโค ร้อยละ 5.88 ซึ่งมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในระดับมำก แต่อย่ำงไรก็ตำม 
แหล่งน้ ำบำงพ้ืนที่มีปริมำณน้ ำต้นทุนไม่เพียงพอ เนื่องจำกแหล่งน้ ำมีขนำดเล็กและตื้นเขิน ระบบท่อส่งน้ ำ
ยังจ่ำยน้ ำได้ไม่ทั่วถึงในพื้นที่ท่ีห่ำงไกล และสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำยังไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำของกลุ่มผู้ใช้น้ ำ  

4.1.2 แหล่งน  าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน  า พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 65.12 ได้ใช้ประโยชน์
จำกแหล่งน้ ำแล้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.29 ใช้ท ำนำ  รองลงมำใช้อุปโภค บริโภค และปลูกผักสวนครัว 
ซึ่งในรำยที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจำกแหล่งน้ ำเพ่ิงด ำเนินกำรเสร็จ น้ ำยังมีปริมำณน้อย และบำงแห่งมีปัญหำ
ผู้รับเหมำทิ้งงำน เช่น ในพ้ืนที่หนองข้ีเหล็ก จังหวัดมหำสำรคำม นอกจำกนี้ บำงแห่งขำดระบบส่งน้ ำเข้ำถึง
แปลงเกษตรกร ดังนั้น เห็นควรให้กรมพัฒนำที่ดินด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ในประเด็นแหล่งน้ ำตื้นเขิน ควรด ำเนินกำรขุดลอกหรือขยำยแหล่งน้ ำให้มีขนำด
ควำมจุในกำรกักเก็บน้ ำได้เพียงพอ โดยให้กลุ่มผู้ใช้น้ ำและสมำชิกได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ด้วย 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ ำในกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้กับสมำชิกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยลดปัญหำควำมไม่เข้ำใจและกำรไม่ให้
ควำมร่วมมือของสมำชิกลงได้ 

2) ส ำหรับพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ระบบท่อส่งน้ ำยังไปไม่ถึง ในระยะต่อไปควรมีกำรขยำย
พ้ืนที่ด ำเนินกำรให้ครอบคลุม เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำให้กับเกษตรกร 

4.2 การบริหารจัดการผลิตผลเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นจำกกำรติดตำมกำรน ำเข้ำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตำก พบว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ิงท ำธุรกิจน ำเข้ำอำหำร
สัตว์จำกต่ำงประเทศเป็นครั้งแรกยังขำดประสบกำรณ์เกี่ยวกับกระบวนกำรน ำเข้ำ ทั้งกำรขึ้นทะเบียนขอ
อนุญำตน ำเข้ำสิ่งต้องห้ำม กำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำเข้ำข้ำวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์หรืออำหำรสัตว์ 
นอกจำกนี้ ในกำรวำงแผนกำรน ำเข้ำยังต้องพ่ึงผู้ประกอบกำรของประเทศพม่ำในกำรรวบรวมผลผลิต 
ข้อจ ำกัดด้ำนคมนำคมขนส่ง รถขนำดใหญ่ไม่สำมำรถผ่ำนเข้ำออกได้ เงินทุนหมุนเวียนและอุปกรณ์
กำรตลำดไม่เพียงพอ ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำธุรกิจน ำเข้ำและ
ส่งออกผลผลิต และสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นแก่สหกรณ์กำรเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 4.3 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) หลังเข้ำร่วมโครงกำร
เกษตรกรจะได้รับกำรอบรมควำมรู้และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยำก ำจัดวัชพืช ฯลฯ 
เพ่ือจัดท ำแปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ตนเองรำยละ 2 ไร่ โดยพบว่ำสมำชิกของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ยังไม่มี
ประสบกำรณ์กำรปลูกถั่วมำก่อน บำงพ้ืนที่ประสบปัญหำภัยแล้ง ศัตรูพืชรบกวนไม่สำมำรถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ ท ำให้สมำชิกบำงส่วนลำออกระหว่ำงด ำเนินโครงกำร  เกษตรกรไม่ตรวจแปลงเพ่ือตั ดพันธุ์ปน 
ท ำให้ไม่สำมำรถขำยเป็นเมล็ดพันธุ์ ต้องขำยแบบคละเกรดให้กับพ่อค้ำท้องถิ่น ส่วนด้ำนหน่วยงำนพบว่ำ
กำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรไม่สอดคล้องกับเวลำเพำะปลูกที่ต้องกำร เมื่อเก็บไว้ปลูกในฤดูกำรต่อไป 
ท ำให้เสื่อมคุณภำพ อัตรำกำรงอกต่ ำ ดังนั้น เห็นควรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรด ำเนินกำร ดังนี้ 

4.3.1 ควรมีกำรติดตำมให้ค ำแนะน ำควำมรู้แก่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรตรวจ
แปลงเพ่ือตัดพันธุ์ปน ปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ และคัดเกรดจ ำหน่ำย เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่เมล็ดพันธุ์ 
รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมกลุ่มจ ำหน่ำย 
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4.3.2 กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ หรือปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ ต้องค ำนึงถึงช่วงเวลำที่เกษตรกร
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลำ ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้เสริมแก่เกษตรกรทำงหนึ่ง 

4.4 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ผลจำกกำรติดตำมพบว่ำ ในด้ำนกำรผลิต 
เกษตรกรประสบปัญหำด้ำนแรงงำนและค่ำแรงงำนที่สูงขึ้น คุณภำพของปัจจัยกำรผลิตที่ไม่ได้คุณภำพตำมที่
ก ำหนดและกำรใช้ที่ไม่ถูกต้อง และเงินทุนในกำรพัฒนำปรับปรุงฟำร์มค่อนข้ำงจ ำกัด ท ำให้เกษตรกร
บำงส่วนไม่สำมำรถพัฒนำฟำร์มตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ในกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทุนได้  ส่วนรำคำถูก
ก ำหนดจำกพ่อค้ำ/บริษัท และไม่แตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไป รวมทั้งกำรออกใบรับรองมำตรฐำนในบำงพ้ืนที่
ล่ำช้ำไม่ทันต่อกำรใช้ประโยชน์ของเกษตรกรดังนั้น เห็นควรให้หน่วยงำนทั้งกรมกำรข้ำว กรมวิชำกำรเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง ด ำเนินกำร ดังนี้ 

4.4.1 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพ่ือด ำเนินกิจกรรมร่วมกันลงแรงหมุนเวียนในกลุ่ม หรือจัดหำ
เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงที่สำมำรถทดแทนแรงงำนได้ ควบคุมดูแลรำคำปัจจัยกำรผลิตให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสม และเพ่ิมกำรตรวจสอบทั้งด้ำนคุณภำพของปัจจัยกำรผลิตให้ตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

4.4.2 ส่งเสริม/สนับสนุนทุนส ำหรับกำรท ำกำรเกษตรแก่เกษตรกรที่มีผลผลิตได้คุณภำพ 
อำทิ ลดอัตรำดอกเบี้ย และกำรลดรำคำปัจจัยกำรผลิต เป็นต้น เพ่ือจูงใจเกษตรกรในกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรผลิตที่เน้นปริมำณเพียงอย่ำงเดียว เป็นกำรผลิตที่เน้นคุณภำพและควำมต้องกำรของตลำด 
รวมทั้งกำรแปรรูปผลผลิตขั้นต้นเพื่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร 

4.4.3 ส่งเสริมตลำดสินค้ำคุณภำพให้เกิดขึ้น เพ่ือรองรับผลผลิตที่ผลิตได้และประชำสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภครับทรำบและตระหนักถึงคุณประโยชน์จำกกำรบริโภคสินค้ำคุณภำพว่ำมีควำมแตกต่ำงจำก
สินค้ำทั่วไป นอกจำกนี้ควรเร่งรัดกำรออกใบรับรองให้เร็วขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรใช้ใบรับรองดังกล่ำวได้
ทันเวลำ ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำโดยกำรออกใบแทนไม่สำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรได้ เนื่องจำกต้อง
เสียเวลำมำต่ออำยุใบแทนเป็นระยะ ๆ  

4.5 การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรมีแนวทำงกำรเชื่อมโยงตั้งแต่
กิจกรรมต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ ซึ่งกิจกรรมที่ด ำเนินกำรในแต่ละจังหวัดน ำร่องยังค่อนข้ำงน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ส่วนด้ำนเกษตรกรมีควำมต้องกำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร แต่หลักเกณฑ์
กำรตรวจรับรองมีควำมซับซ้อน ประกอบกับกำรเพำะปลูกพืชบำงชนิดมีช่วงระยะเวลำสั้นไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลำกำรตรวจรับรอง ขำดทักษะด้ำนกำรแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่
เชื่อมโยงจำกกิจกรรมกลำงน้ ำ และเป็นทักษะที่เกษตรกรต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐส่งเสริมและสนับสนุน 
รวมทั้งควำมไม่แตกต่ำงด้ำนรำคำสินค้ำเกษตรปลอดภัยกับสินค้ำทั่วไป ควำมไม่แน่นอนของตลำดรองรับ
ผลผลิต ส่งผลต่อกำรพัฒนำเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำและไม่สำมำรถเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ในช่วง 1 - 2 ปี  ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

4.5.1 ร่วมบูรณำกำรก ำหนดเป้ำหมำย และขนำดของพื้นที่โครงกำรให้มีควำมชัดเจน 
เพ่ือรวบรวมกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้จำกแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว
ลงไปในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือให้เกิดภำพกำรบูรณำกำรที่เป็นรูปธรรม และกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป  

4.5.2 กำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเชิงรุก หรือปรับขั้นตอนกำรตรวจรับรองให้
กระชับมำกยิ่งขึ้น ทันต่อช่วงระยะเวลำกำรเพำะปลูกพืชบำงชนิด เพ่ือรองรับควำมต้องกำรในกำรตรวจ
รับรองมำตรฐำนของเกษตรกร  
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4.5.3 พัฒนำช่องทำงกำรตลำด โดยเพิ่มจ ำนวนแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย
ให้เกษตรกรเข้ำถึงได้ง่ำย รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่ำของควำมปลอดภัย
ในสินค้ำเกษตร และได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ ำหน่ำยของโครงกำร เพ่ือเพ่ิมควำมต้องกำรซื้อของผู้บริโภค
ให้สอดคล้องกับกำรผลิตของเกษตรกร 

4.5.4 ส่งเสริมด้ำนกำรอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และเทคนิคด้ำนกำรแปรรูปผลผลิตให้
เกษตรกรน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำผลผลิตของตนให้มีควำมหลำกหลำย สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำ ยกระดับ
รำคำได้ รวมทั้งกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร อำทิ เครื่องอัดเม็ดอำหำรสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง 
(ด้ำนประมง) และเครื่องสีข้ำวขนำดเล็ก (ด้ำนพืช) เป็นต้น โดยสนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรน ำไปผลิตและ
จ ำหน่ำยภำยใต้กำรบริหำรงำนของกลุ่มเกษตรกร ก่อให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 4.6 การพัฒนาฐานการผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขียว เป็นกำรส่งเสริมให้เกษตรกร
ฟ้ืนฟู และปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยกำรใช้หมักชีวภำพ ปุ๋ยพืชสด กำรใช้ปูนปรับสภำพดิน และกำรรณรงค์    
ไถกลบตอซังแทนกำรเผำผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ซึ่งพบว่ำ เกษตรกรบำงส่วนยังใช้ปัจจัยกำรผลิต
หรือวัสดุปรับปรุงสภำพดินในอัตรำที่ไม่เหมำะสม เช่น เมล็ดพันธุ์ และปูนปรับสภำพดิน เป็นต้น นอกจำก    
จะเป็นกำรเพ่ิมต้นทุนกำรผลิตและยังส่งผลเสียต่อคุณภำพของดิน กำรแจกจ่ำยวัสดุปรับปรุงดินล่ำช้ำ 
เกษตรกรเริ่มท ำกำรเพำะปลูกไปแล้ว ดังนั้น เห็นควรให้กรมพัฒนำที่ดิน พิจำรณำน ำประเด็นเหล่ำนี้  
ไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

4.6.1 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงคือ ช่วงเวลำที่ปัจจัยกำรผลิตไปถึงมือ
เกษตรกรทันต่อเวลำในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และวิธีกำรใช้ที่ถูกต้อง โดยกำรติดตำมให้ควำมรู้และค ำแนะน ำ
อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงกำรใช้ประโยชน์ปัจจัยกำรผลิตที่ถูกต้อง คุ้มค่ำ 

4.6.2 ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่หลังฤดูกำรเพำะปลูก โดยสนับสนุน
กำรปลูกพืชหลังนำ เพ่ือเพ่ิมรำยได้เสริมในช่วงพักนำ และเพ่ิมธำตุอำหำรให้กับดินด้วยกำรไถกลบ ในกำร
ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด ควรสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์จ ำหน่ำยแทนกำรไถกลบเพียงอย่ำงเดียว 
บำงส่วนเก็บไว้ส ำหรับท ำพันธุ์ในปีต่อไป เพื่อลดภำระของหน่วยงำนในกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทุกปี 

   
------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 

 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้นพบจากการติดตามในพ้ืนที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไป     
ตามแผนปฏิบัติ ง าน ซึ่ ง เป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การก ากับดูแลของ            
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

ในปีงบประมาณ 2558 ก าหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนงานบูรณาการ โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านการพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร ด้านทรัพยากรการเกษตร/โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
และด้านบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 4 ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 
30 กันยายน 2558 

 

สุดท้ายนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ในการก ากับ 
ดูแล และปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

        ศูนย์ประเมินผล 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตุลาคม  2558 

 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจ าปี 2558 จ านวน 84.40 ล้านบาท 
ส าหรับด าเนินการตามแผนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2558 และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายและแนวทาง 
การปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงภารกิจในการด าเนินการ
ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ “เกษตรกร  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดท าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ  ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบด าเนินการ  
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการตรวจสอบความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าผลจากการ
ติดตามเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทาง     
ในการพัฒนาการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป  ซึ่ง ในปี 2558 ได้คัดเลือก
แผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 40 โครงการ จากแผนงาน/โครงการ
ตามโนบายส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 

1.2.1  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 

 

1.2.2  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ  
 
1.3  เป้ำหมำยกำรติดตำม 

1.3.1  ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 

 

1.3.2  จ านวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 40 โครงการ 
 

1.3.3  ระยะเวลาการรายงาน ทุก 3 เดือน 
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1.4  งบประมำณกำรติดตำม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับการติดตามในพ้ืนที่ (งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืน) รวมทั้งสิ้น 

3,836,150 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เพ่ือติดตาม
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จ านวน 755,000 บาท 
 
1.5  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล  
 
1.6  แนวทำงกำรติดตำม 

1.6.1  คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจาก   
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเร่งด่วน ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก ส่งผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ และได้รับมอบหมายพิเศษในระดับนโยบาย 

 

1.6.2  เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

1.6.3  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ 

 

1.6.4  จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี้วัด  และก าหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1.6.5  จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานน าผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
 
1.7  วิธีกำรติดตำม 

1.7.1  รูปแบบการติดตาม  เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
ให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัย (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)  โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการ 

 

1.7.2  การรวบรวมข้อมูล 
1)  แหล่งข้อมูล 

1.1)  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานแผนงานและโครงการ
ของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ 

1.2)  ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพ้ืนที่ในลักษณะ Spot Check 
2)  เครื่องมือที่ใช้ 

2.1)  แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงานและโครงการ  
2.2)  แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ 
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1.8  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน าผลการด าเนินการของแต่ละแผนงาน/

โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ     
โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
1.9  ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จ 

1.9.1  ก าหนดการให้น้ าหนักผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการน าผลการด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการด าเนินงาน
ของแผนงาน/โครงการในภาพรวม ทั้งนี้ โดยให้น้ าหนักผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม  =   ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) 
จ านวนกิจกรรม 

 
1.9.2  การก าหนดระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความส าเร็จในแต่ละ

ระดับมีความหมาย ดังนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตำรำงท่ี 1  ระดับควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
  

ควำมส ำเร็จ (ร้อยละ) ผลกำรประเมินผล 
> 100 ดีเยี่ยม 

91.00 - 100.00 ดีมาก 
81.00 - 90.99 ดี 
61.00 - 80.99 ปานกลาง 

≤ 60.99 น้อย 
 
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 

1.10.1 ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

  

1.10.2  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



บทที่ 2 
ผลการติดตาม 

 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำรและงำนส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยรวบรวมข้อมูล
จำกกำรรำยงำนผลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผลจำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดต ำม 
ระดับพ้ืนที่ ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 4 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558
รำยละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ภาพรวม 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมำสที่ 4 มีผลงำนแล้วเสร็จในภำพรวมร้อยละ 91.03 
ของจ ำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 42 โครงกำร จ ำแนกเป็นงำนตำมแผนบูรณำกำร มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 108.04 และงำนส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 84.90  

 

2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร       
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 11,463,207,878 บำท คิดเป็นร้อยละ 67.10 
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 17,084,323,753 บำท (ตำรำงที่ 2) 

 
2.2. งานตามแผนบูรณาการ 

2.2.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
1) งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 

กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้พันธุ์พืช และเทคโนโลยีกำรเกษตร
ที่ได้ผลผลิตสูงมีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของตลำด รวบรวมพันธุ์พืช แมลง จุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
งำนวิจัย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชจำกผลงำนวิจัยของกรมวิชำกำรเกษตรที่ถูกต้องและเหมำะสม
แก่เกษตรกร  

เป้ำหมำย  แผนวิจัยหลัก จ ำนวน 3 แผนงำน ประกอบด้วย 59 ชุดโครงกำร จ ำนวน 
257 โครงกำร  จ ำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ จ ำนวน 36,500 หน่วย  
และผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับเทคโนโลยี จ ำนวน 2 เรื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
(1) งำนวิจัยด้ำนพืชและเทคโนโลยีกำรเกษตร 

(1.1) แผนงำนวิจัยและพัฒนำด้ำนพืช ประกอบด้วย 
(1.1.1) แผนงำนวิจัยพืชเศรษฐกิจหลัก 113 ชุดโครงกำรวิจัย 54 โครงกำรเดี่ยว 

ได้แก่ โครงกำรวิจัยพันธุ์ยำงให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น โครงกำรวิจัยพันธุ์ยำงให้เหมำะสมกับพ้ืนที่กึ่งแห้งแล้ง 
โครงกำรวิจัยและพัฒนำอ้อยเพื่อกำรผลิตเอทำนอล โครงกำรวิจัยกำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
มันส ำปะหลัง โครงกำรวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิตกำแฟเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต เป็นต้น  
มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 92 ของกระบวนงำนวิจัยในปี 2558 เช่น เตรียมวัสดุอุปกรณ์ แปลงปลูก และ
ติดต่อสถำนที่ด ำเนินกำร 
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ตารางที่ 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาสที่ 4  
 

ล ำดบั ผลส ำเร็จ
ที่ จดัสรร เบิกจำ่ย ร้อยละ (ร้อยละ)

5,134,747,652        4,586,025,818       89.31       108.04     
กำรสง่เสริมกำรวจิยัและพัฒนำ

1 โครงการศูนยต้์นแบบการผลิตปุย๋อนิทรีย์ 24,720,000               27,230,000             110.15      69.76        
2 งานวิจยัด้านพืชและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,948,520,000          1,935,470,000        99.33        96.60        

กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจงัหวดัชำยแดนใต้

3 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจงัหวัดชายแดน 314,818,100             300,680,117          95.51        93.74        
ภาคใต้
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ -            

4 โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวปฏบิัติการใช้แรงงานทีดี่ 11,581,000               9,282,106               80.15        136.90      
กำรด ำเนินกำรตำมกรอบขอ้ตกลงประชำคมอำเซียน

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพือ่เขา้สู่ 211,441,400             178,795,356          84.56        112.72      
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน -            

6 โครงการเพิม่ศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพือ่ -            
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 17,158,000               13,226,797             77.09        106.92      

7 โครงการบริหารจดัการผลิตผลการเกษตรในเขตเศรษฐกจิพิเศษ 996,800                   996,800                 100.00      -            
กำรสง่เสริมกำรบริหำรจดักำรน  ำอยำ่งบูรณำกำร -            

8 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพ 82,834,652               80,239,813             96.87        130.83      
9 การปฏบิัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,563,429,200          1,136,244,929        72.68        99.84        

10 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าชุมชน 57,863,700               55,632,000             96.14        100.00      
11 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพือ่อนุรักษ์ดินและน้้า 901,384,800             848,227,900          94.10        102.00      

11,949,576,101      6,877,182,060      57.55       84.90       
กำรพัฒนำเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร 1,473,690,671        1,291,784,867      87.66       101.18     

12 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนทีใ่นพระราชานุเคราะหฯ์ 47,119,500               46,762,906             99.24        143.30      
13 โครงการพัฒนาพืน้ทีโ่ครงการหลวง 251,741,371             246,841,979          98.05        103.30      

13.1 โครงการหลวง 173,472,840             169,853,126          97.91        105.59      
13.2 โครการขยายผลโครงการหลวง 39,577,271               39,217,661             99.09        99.72        
13.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ัญหา 38,691,260               37,771,192             97.62        103.85      
พืน้ทีป่ลูกฝ่ินอยา่งยัง่ยนื

14 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 298,436,700             287,835,099          96.45        102.64      
15 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 42,750,100               40,999,396             95.90        88.50        
16 มาตรการใหค้วามช่วยเหลือด้านหนีสิ้นสมาชิกสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกรทีป่ระสบอทุกภยั ปี 2554 203,907,000             184,978,000          90.72        98.72        
17 โครงการพักช้าระหนีเ้กษตรกรรายยอ่ยฯ 629,736,000             484,367,487          76.92        81.94        

กำรพัฒนำสนิค้ำเกษตร 9,596,508,008         4,729,288,057      49.28       77.33        
18 โครงการพัฒนาเป็นศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 170,368,800             153,431,946          90.06        57.53        

รองรับประชาคมอาเซียน
19 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 3,873,704,100          3,583,528,353        92.51        101.70      
20 โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วปลอดภยัด้วยการปฏบิัติ

ทางการเกษตรทีดี่ขัน้พืน้ฐานส้าหรับขา้ว (Pre GAP) 40,625,000               22,043,286             54.26        99.09        
21 โครงการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนเพือ่ควบคุมและ

ลดความสูญเสียของสินค้ากุง้ทะเลจากกลุ่มอาการ
ตายด่วน EMS 95,985,500               93,567,834             97.48        78.81        

22 โครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส้าหรับ
สินค้าเกษตรทีส้่าคัญ 252,440,000             239,707,577          94.96        104.50      

23 โครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว 75,694,308               62,550,980             82.64        62.11        
24 โครงการพัฒนาฐานการผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมอืง

เกษตรสีเขยีว 77,970,000               76,156,900             97.67        100.00      

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)

งำนตำมแผนบูรณำกำร

งำนส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาสที่ 4 (ต่อ) 
 

ล ำดบั ผลส ำเร็จ
ที่ จดัสรร เบิกจำ่ย ร้อยละ (ร้อยละ)
25 โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรแปรรูป

ยางพารา ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทัง้ระบบ 5,000,000,000          490,010,000          9.80          77.30        
26 โครงการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมส่ีวนร่วม 3,050,000                 1,621,328               53.16        100.00      
27 โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทน -            

แรงงานเกษตร 6,670,300                 6,669,853               99.99        102.26      
ดำ้นทรัพยำกรกำรเกษตร/โครงสร้ำงพื นฐำน -            
ทำงกำรเกษตร 738,863,400           737,923,200         99.87       94.83       

28 โครงการตรวจสอบการถอืครองทีดิ่นในเขตปฏรูิปทีดิ่น 48,144,200               47,353,200             98.36        72.81        
29 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพือ่อนุรักษ์ 360,450,000             360,450,000          100.00      100.17      

ดินและน้้า
30 โครงการส่งเสริมการใช้สารอนิทรียล์ดใช้สารเคมี

ทางการเกษตร/เกษตรอนิทรีย์ 690,719,200             690,570,000          99.98        103.64      
ดำ้นกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (กำรสนับสนุน
กำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือรองรับผลกระทบจำกกำรเปิด
เสรีทำงกำรค้ำ) 140,514,022           118,185,935         84.11       82.36       

31 โครงการพิม่คุณภาพขา้วเปลือกและขา้วโพดเล้ียงสัตว์ 2,254,237                 2,254,237               100.00      79.37        
เพือ่รองรับ AEC ปีที ่2 -            

32 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผัก
วังน้้าเขยีว จงัหวัดนครราชสีมา เพือ่รองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า ปีที ่3 (เร่ิม 25 ม.ีค.58 - 24 ม.ีค.59) -            

33 โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามนัพันธุ์ดีทดแทน -            
สวนเกา่เพือ่รองรับผลกระทบการเปิดเสรีการค้า ปีที ่3 33,300,000               20,890,000             62.73        112.87      

34 โครงการเพิม่ศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทน -            
สวนเกา่เพือ่รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า -            
AFTA ปีที ่2 3,108,000                 2,852,047               91.76        68.11        

35 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย ปีที ่2 2,382,820                                  130,625 5.48          27.28        
36 โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก -            

(Smart Farm) เพือ่รองรับการแขง่ขนัจากการเปิด -            
การค้าเสรี FTA 74,900,000               74,650,000             99.67        36.00        

37 โครงการเพิม่ศักยภาพการเล้ียงโคนมเพือ่รองรับ
เขตการค้าเสรี FTA ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ปีที ่2 2,007,085                 2,007,085               100.00      84.54        

38 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก้าแพงแสนเพือ่ใช้ผลิตน้้าเชื้อ ปีที ่5 7,914,280                 3,408,455               43.07        39.25        
39 โครงการน้าร่องการเล้ียงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ

(วัวหลุม) ปีที ่4 -                           -                         114.85      
40 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียง

โคนมด้วยวิธีทีป่ฏบิัติได้และเหน็ผลจริง ปีที ่6 -                           -                         73.84        
41 โครงการเพิม่มลูค่าเพิม่เนือ้โคขนุเกรดคุณภาพ

เพือ่รองรับตลาด AEC 11,505,100               8,064,736               70.10        94.03        
42 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและเพิม่มลูค่าสุกรของ 3,142,500                 3,928,750               125.02      140.66      

ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จ้ากดั ปีที ่6 -            
รวมทั งหมด 17,084,323,753      11,463,207,878    67.10       91.03       

หมายเหตุ : งบประมาณทัง้หมดไมไ่ด้รวมงบโครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว เนือ่งจากบางจงัหวัดไมไ่ด้รายงาน
ทีม่า : จากการรายงานผลการด้าเนินงานความกา้วหน้าโครงการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
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(1.1.2) แผนงำนวิจัยพืชเศรษฐกิจเฉพำะพ้ืนที่ 7 ชุดโครงกำร 29 โครงกำรวิจัยเดี่ยว 
ได้แก่ โครงกำรวิจัยและพัฒนำส้มเกลี้ยง จังหวัดล ำปำง โครงกำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์อินทผลัม โครงกำรวิจัย
และพัฒนำกำรผลิตชำโยเต้ และโครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ตรำด
สีทอง เป็นต้น มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 95 ของกระบวนงำนวิจัยในปี 2558 เช่น เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
แปลงปลูก และติดต่อสถำนที่ด ำเนินกำร 

(1.1.3) แผนงำนวิจัยสำขำวิชำเฉพำะด้ำน 45 ชุดโครงกำร 10 โครงกำรวิจัยเดี่ยว 
ได้แก่ โครงกำรวิจัยกำรศึกษำและพัฒนำคู่มือกำรตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และกำรผลิตพืชอินทรีย์
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนระดับชำติและระดับภูมิภำค โครงกำรวิจัยกำรศึกษำระบบกำรปลูกพืชร่วมเพ่ือ
จัดกำรระบบสมดุลในห่วงโซ่อำหำรในระบบเกษตรอินทรีย์ โครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรปลูกพืช  
อย่ำงยั่งยืนในพื้นที่ชลประทำน โครงกำรวิจัยมำตรกำรสุขอนำมัยพืชในกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตร และ
โครงกำรวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู่โลกร้อนและทนแล้ง เป็นต้น มีควำมก้ำวหน้ำ ร้อยละ 96 
ของกระบวนงำนวิจัยในปี 2558 เช่น เตรียมวัสดุอุปกรณ์ แปลงปลูก และติดต่อสถำนที่ด ำเนินกำร 

(2) กำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ เป็นกำรน ำองค์ควำมรู้ จำกผลงำนวิจัย 
ถ่ำยทอดสู่เกษตรกรเพ่ือให้เกิดกำรยอมรับและน ำไปปฏิบัติ มีเป้ำหมำยในปี 2558 จ ำนวน 10 เรื่อง เป็นโครงกำร
เกี่ยวกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ได้แก่ มันส ำปะหลังและกำรใช้น้ ำ กำรผลิตพืชโดยกำรใช้สำรชีวินทรีย์
ก ำจัดแมลงเพื่อลดกำรใช้สำรเคมี  กำรผลิตและกำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูมะพร้ำว กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
และกำรใช้น้ ำผลิตทุเรียน มังคุด และมะม่วงคุณภำพ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปลูกพืชไร่หลังนำ กำรผลิตชมพู่และฝรั่งคุณภำพเพื่อกำรส่งออก กำรผลิตกำแฟ และกำรผลิตปำล์ม
น้ ำมันโดยกำรจัดกำรสวนอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม รวมทั้งโครงกำรในด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรจัดกำรโรค  
ใบขำวของอ้อยในพ้ืนที่ระบำดโดยกำรใช้ท่อนพันธุ์สะอำด กำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชและกำรใช้น้ ำ และ 
กำรให้บริกำรวิชำกำรเทคโนโลยีกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรให้บริกำรวิชำกำรเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 

(3) กำรบริหำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ด ำเนินกำรรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช 
จุลินทรีย์ เห็ด และแมลงที่อนุรักษ์ เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช เพ่ือกำรค้นคว้ำ
แก่นักวิชำกำร และประชำชนทั่วไปครบทั้ง 36,500 สำยพันธุ์ 

(4) จัดสรรงบประมำณ 1,948.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,935.47 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 99.33 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 

2) โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อน ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยี 

กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศจำกผลกำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรถ่ำยทอดสู่เกษตรกร เพ่ือแก้ปัญหำต้นทุน
กำรผลิตพืชของเกษตรกร ลดต้นทุนโดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน ด ำเนินโครงกำรตั้งแต่ ปี 2558 – 2560  

เป้ำหมำย เพ่ือจัดสร้ำงโรงงำนต้นแบบกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศในหน่วยงำน   
ส่วนภูมิภำคของกรมวิชำกำรเกษตร  และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศให้กับเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนภำครัฐ เกษตรกรต้นแบบ ผู้ประกอบกำร และเกษตรกรเครือข่ำยในจังหวัดที่มีกำรจัดสร้ำงโรงงำน
ต้นแบบกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ   
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(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) จัดท ำแผนส ำหรับเตรียมกำรขยำยผลโครงกำรศูนย์ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่ง

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงำนภำครัฐในพ้ืนที่ โดยมีเป้ำหมำย
กำรขยำยผลในปี 2558  รวม 25 ศูนย์ ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ปัจจุบันสำมำรถผลิตปุ๋ยหมักได้แล้ว
ประมำณ 700 ตัน 

(1.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทีถู่กต้องและเหมำะสมให้กับเกษตรกร/
ผู้ประกอบกำรต้นแบบ 1,639 รำย หรือร้อยละ 109.27 ของเป้ำหมำย 1,500 รำย  

(1.3) จัดสรรงบประมำณ 24.72 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 24.23 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 98.02 ของงบประมำณที่จัดสรร 

(2) ผลการติดตาม  
จำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำร และเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม

ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ ขอนแก่น และมหำสำรคำม พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 
(2.1) กำรก่อสร้ำงโรงงำนปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ  

(2.1.1) กำรจัดสรรงบประมำณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรจะได้รับ
สนับสนุนงบประมำณค่ำก่อสร้ำงโรงปุ๋ย ขนำด 5 x 8 เมตร สูง 1.50 เมตร ควำมจุ 30 ลูกบำศก์เมตร 
ประสิทธิภำพกำรผลิตประมำณ 150 ตันต่อปี ใช้เวลำในกำรหมัก 30 วัน และผึ่งให้แห้งอีก 30 - 45 วัน 
ซึ่งคำดว่ำจะช่วยลดต้นทุนค่ำกลับกองในกำรผลิตปุ๋ยหมักแบบกลับกองได้ 8,700 บำทต่อเดือน จ ำนวน 
500,000 บำทต่อโรง 

(2.1.2) ควำมก้ำวหน้ำในกำรก่อสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศทั้ง 3 แห่ง 
พบว่ำศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนครรำชสีมำและมหำสำรคำมด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จแล้ว อยู่ระหว่ำง   
กำรทดลองกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศโดยใช้วัสดุขี้ไก่แกลบ : ขี้วัว : เปลือกถั่ว/เศษใบไม้ ในอัตรำ   
3 : 3 : 1  รวม 15 และ 10 ตัน ตำมล ำดับ  ส่วนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรขอนแก่น อยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 7 เมษำยน 2558  เนื่องจำกมีปัญหำเกี่ยวกับ
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงท ำงำนล่ำช้ำ 

(2.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้  
(2.2.1) เจ้ำหน้ำที่ ได้มีกำรจัดอบรมชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรแก่เจ้ำหน้ำที่   

ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ เพ่ือซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจ และถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีเนื้อหำที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้อดีข้อเสียของกำรท ำปุ๋ยหมัก กระบวนกำรท ำปุ๋ยหมัก 
วัตถุดิบที่ใช้ท ำปุ๋ยหมักต้นแบบโรงปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศ และกำรตรวจสอบคุณภำพปุ๋ยหมัก 

(2.2.2) เกษตรกร มีเพียงศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรขอนแก่นที่ได้จัดอบรม
เกษตรกรแล้ว โดยผนวกเข้ำกับกำรจัดงำนวันเกษตรภำคอีสำน ที่ทำงหน่วยงำนได้มีกำรจัดแสดงโ มเดล  
โรงปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศภำยในงำน โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับประเภทของดิน สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  
หลักกำรและแนวคิดกำรปรับปรุงโครงสร้ำงดิน กำรประยุกต์ใช้ปุ๋ยชนิดต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ รูปแบบโครงสร้ำง
โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอำกำศ และกระบวนกำรผลิต กำรตรวจสอบคุณภำพปุ๋ยอินทรีย์อย่ำงง่ำย และ
กำรเยี่ยมชมแปลงสำธิต รวม 2 รุ่น 101 รำย และจำกกำรทดสอบควำมรู้ของเกษตรกรหลังผ่ำนกำรอบรม
มีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 8.76 – 8.82  ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำและมหำสำรคำมมีแผนจัดอบรมในช่วง 
เดือนมิถุนำยน 2558 จะรอผลผลิตปุ๋ยหมักที่ได้ท ำกำรทดลองเสร็จก่อน เพ่ือน ำไปทดสอบใช้แปลงผัก   
ไม้ผลในบริเวณศูนย์ฯ ก่อน 
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(2.3) ผลกำรติดตำมเกษตรกรที่บ้ำนดอนหัน อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 
19 รำย ที่ผ่ำนกำรอบรม 

(2.3.1) ก่อนที่จะเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ในกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์
และมีกำรรวมกลุ่มผลิตใช้กันเองภำยในหมู่บ้ำนอยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับควำมรู้จำกหน่วยงำนของรัฐ เช่น 
กรมพัฒนำที่ดิน และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นต้น  

(2.3.2) กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของเกษตรกร 
พบว่ำ ยังไม่ได้น ำไปปฏิบัติใช้ เนื่องจำกปัญหำด้ำนเงินลงทุนในกำรก่อสร้ำงโรงปุ๋ย ซึ่งคิ ดว่ำควรจะมี
กำรส่งเสริมแล้วท ำในรูปแบบกำรรวมกลุ่มกันท ำจะมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำ ถ้ำภำครัฐสนับสนุนโรงปุ๋ย 
นอกจำกนี้ บำงรำยยังไม่ค่อยมั่นใจในกระบวนกำรผลิตปุ๋ยแบบเติมอำกำศ คิดว่ำกำรใช้แรงงำนคน   
ในกำรกลับกองปุ๋ยน่ำจะให้ผลดีกว่ำ และชินกับวิธีกำรนี้ 

 
2.2.2 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ
และเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ สร้ำงระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงอำสำสมัครเกษตร
ในสำขำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเกษตรกร และ
เผยแพร่ผลงำนกำรพัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่สำมำรถขยำยผลและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนใต้  รวมทั้งประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับผิดชอบให้สำธำรณชนได้รับทรำบ มีเป้ำหมำยเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้   
(จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สตูล และ 4 อ ำเภอจังหวัดสงขลำ)  

ผลการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตร 

(1.1) กำรผลิตข้ำว 
(1.1.1) ปรับปรุงพ้ืนที่นำร้ำงทั้งในและนอกเขตชลประทำน ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ให้สำมำรถกลับมำใช้ประโยชน์ในกำรปลูกข้ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพียงพอ
ต่อกำรบริโภคในพ้ืนที่ 13,300 ไร่ เกษตรกร 3,250 รำย สนับสนุนปุ๋ยเคมี 266,000 กิโลกรัม และ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวไร่ละ 12.50 กิโลกรัม ด ำเนินกำรได้ 166,250 กิโลกรัม ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.1.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำวให้เกษตรกรสำมำรถผลิตข้ำว
ปลอดสำรพิษที่ถูกต้องตำมหลักสุขอนำมัยส ำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร 135 รำย ในพ้ืนที่ 
400 ไร่ พร้อมทั้งสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ 30,000 กิโลกรัม วัสดุป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 400 ชุด ถุงบรรจุข้ำว 
4,000 ใบ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 5,000 กิโลกรัม ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.1.3) สนับสนุนกำรจัดตั้งหมู่บ้ำนต้นแบบกำรผลิตข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ 
650 ไร่ ได้จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว 4 ครั้ง สนับสนุนปุ๋ยเคมี 13,000 กิโลกรัม ถุงบรรจุเมล็ด
พันธุ์ข้ำว 13,000 ใบ  ตำข่ำยตำกข้ำว 65 ม้วน และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว 8,125 กิโลกรัม ครบตำม
เป้ำหมำย 
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(1.1.4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวในพ้ืนที่เหมำะสมในพ้ืนที่ 2,100 ไร่ 
โดยจัดอบรมให้เกษตรกรแล้ว 525 รำย สนับสนุนปุ๋ยเคมี 42,000 กิโลกรัม น้ ำหมักชีวภำพ 21,000 กิโลกรัม 
และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว 26,250 กิโลกรัม ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.1.5) จัดสรรงบประมำณ 17.92 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 17.44 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 97.35 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(1.2) กำรผลิตพืช 
(1.2.1) พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและศักยภำพกำรผลิต โดยถ่ำยทอดควำมรู้

แก่เกษตรกร 6,081 รำย จ ำแนกเป็น ยำงพำรำ 4,022 รำย ร้อยละ 83.79 จำกเป้ำหมำย 4,800 รำย  
และไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภำพ 2,059 รำย  ร้อยละ 95.77 จำกเป้ำหมำย 2,150 รำย 

(1.2.2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพืชส ำคัญ พืชท้องถิ่น และพืชเศรฐกิจอ่ืนๆ 
4,658 รำย จ ำแนกเป็นปำล์มน้ ำมัน 1,156 รำย ร้อยละ 96.33 จำกเป้ำหมำย 1,200 รำย พืชไร่
เศรษฐกิจ 2,221 รำย ร้อยละ 94.51 จำกเป้ำหมำย 2,350 รำย พืชท้องถิ่น และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ 
1,108 รำย ร้อยละ 82.07 จำกเป้ำหมำย 1,350 รำย นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำระบบตลำดกลำงยำงพำรำ
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 2,332 รำย ร้อยละ 233.20 จำกเป้ำหมำย 1,000 รำย และจัดกำรระบบเกษตร
ผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 737 รำย ร้อยละ 77.58 จำกเป้ำหมำย 950 รำย 

(1.2.3) ส่งเสริมกำรผลิตเห็ด เพ่ือสร้ำงรำยได้เสริมแก่เกษตรกร 783 รำย  
ร้อยละ 97.88 จำกเป้ำหมำย 800 รำย   

(1.2.4) จัดสรรงบประมำณ 36.60 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 26.18 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 71.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(1.3) กำรผลิตหม่อนไหม 
(1.3.1) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกและน ำผลผลิตจำกมัลเบอรี่ (หม่อนผลสด) 

ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจ ำหน่ำย โดยมีเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมแล้ว 50 รำย จ ำแนกเป็น   
กำรส่งเสริมกำรปลูกมัลเบอร์รี่ (หม่อนผลสด) หม่อนเลี้ยงไหมในพ้ืนที่ 32 ไร่ เนื่องจำกหลังเกิดน้ ำท่วมจึงมี
พ้ืนที่ว่ำง เกษตรกรจึงสนใจเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือปลูกพืชทดแทนในพื้นท่ีว่ำงเปล่ำ  

(1.3.2) จัดสรรงบประมำณ 1.50 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 1.44 ล้ำนบำท  
หรือร้อยละ 96.33 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(1.4) กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(1.4.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 1,875 รำย  เพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำชำยฝั่ง 225 รำย แปรรูปสัตว์น้ ำ 150 รำย และประมงในโรงเรียนทั่วไป/โรงเรียนปอเนำะ 50 แห่ง 
ครบตำมเป้ำหมำย เพ่ิมผลผลิตกุ้งในพ้ืนที่พิเศษได้ 0.15 ล้ำนตัว จำกเป้ำหมำย 2.50 ล้ำนตัว   

(1.4.2) สร้ำงทำงเลือกอำชีพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรำยได้ โดยพัฒนำกลุ่ม   
ผู้ใช้ประโยชน์จำกซั้ง ส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำกดเหลืองเชิงพำณิชย์ และปลำชะโอนแก่เกษตรกรครบ 155 รำย 

(1.4.3) จัดท ำแหล่งอำศัยสัตว์ทะเล ได้แก่ ประกำรังเทียม และซั้ง มีแผน
ด ำเนินกำร 8 แห่ง ขณะนี้ผ่ำนกำรท ำประชำคมในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว 

(1.4.4) จัดสรรงบประมำณ 27.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 11.85 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 42.32 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
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(1.5) กำรเพำะเลี้ยงปศุสัตว์ 
(1.5.1) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ ทั้งสัตว์ปีก แพะ และโคเนื้อ เป้ำหมำย 15,140 รำย และพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำง
ควำมเขม้แข็งแก่กลุ่มและเครือข่ำยเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 1,132 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.5.2) จัดสรรงบประมำณ 84.16 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
(1.6) กำรเพ่ิมมูลค่ำพืชท้องถิ่น 

(1.6.1) ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำพืชประจ ำถิ่น 
โดยถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตและกำรแปรรูปผลผลิต  กำรตลำด
แก่เกษตรกร 2,000 รำย และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตกลุ่มเกษตรกร 132 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.6.2) เพ่ิมประสิทฺธิภำพกำรผลิตและพัฒนำคุณภำพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่โดยพัฒนำเกษตรกรต้นแบบให้มีทักษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 44 จุด และถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กับเกษตรกร 900 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(1.6.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำแนวคิดในโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นต้นแบบในกำรด ำเนินชีวิต  โดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
แนวคิดให้กับเกษตรกร 6,000 รำย และส่งเสริมและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำร โดยฝึกอบรม  
เพ่ิมประสิทธิภำพงำนเคหกิจเกษตร 1,100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.6.4) จัดสรรงบประมำณ 39.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 39.85 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.91 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
(2.1) ปรับปรุงพ้ืนที่นำร้ำงทั้งในและนอกเขตชลประทำน ให้สำมำรถกลับมำใช้

ประโยชน์ในกำรปลูกข้ำวในพ้ืนที่ 13,300 ไร่ โดยจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ ปรับปรุงดิน วิเครำะห์ดิน 
และส่งเสริมท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ ด ำเนินกำรได้ 5,845 ไร่ จำกเป้ำหมำย 13,300 ไร่ 

(2.2) ปรับปรุงพ้ืนที่นำร้ำงให้สำมำรถกลับมำใช้ประโยชน์ในกำรปลูกปำล์มน้ ำมัน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในพ้ืนที่ 9,400 ไร่ โดยปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำรเกษตร จัดท ำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ ำให้เหมำะสมกับกำรปลูกปำล์มน้ ำมัน ด ำเนินกำรแล้ว 9,442 ไร่ หรือร้อยละ 100.45 
ของเป้ำหมำย 

(2.3) จัดสรรงบประมำณ 101.89 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 102.27 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 100.37 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(3) เพ่ิมศักยภำพเครือข่ำยกลุ่มอำชีพเกษตรกร 
(3.1) สร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับต ำบล  289 รำย  

ร้อยละ 88.92 จำกเป้ำหมำย 325 รำย หมู่บ้ำนเกษตรต้นแบบ (อ ำเภอละ 1 หมู่บ้ำน) 3,430 รำย 
ร้อยละ 114.33 จำกเป้ำหมำย 3,000 รำย 

(3.2) ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณำกำรส่วนรำชกำร
ในสังกัด 9 ครั้ง  ร้อยละ 75.00 จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง  จัดงำนของดีจำกชำยแดนใต้ ครั้งที่ 8 แล้ว 1 ครั้ง 
ร้อยละ 50.00 จำกเป้ำหมำย 2 ครั้ง และขับเคลื่อนตำมแผนนโยบำยและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
9 ครั้ง ร้อยละ 75.00 จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง  

(3.3) จัดสรรงบประมำณ 30.38 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 29.20 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 96.13 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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(4) พัฒนำศักยภำพด้ำนบัญชี 
(4.1) เสริมสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี มีควำมเข้มแข็ง ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี 

และเพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีแก่บุคลำกรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
793 รำย ด ำเนินกำรแล้ว 819 รำย หรือร้อยละ 103.28 ของเป้ำหมำย 

(4.2) จัดสรรงบประมำณ 12.54 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 12.42 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 99.05 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(5) เพ่ิมศักยภำพกำรผลิต กำรตลำด และแปรรูป 
(5.1) กิจกรรมเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต กำรตลำดและกำรแปรรูปของสถำบันเกษตรกร  

(5.1.1) จัดประชุมเครือข่ำยกลุ่มอำชีพบูรณำกำรร่วมกัน 5 จังหวัด 1 รุ่น รวม 
60 รำย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรลดต้นทุนอำหำรสัตว์ กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
ให้สมำชิกเครือข่ำย 245 รำย  ร้อยละ 102.08 ของเป้ำหมำย 240 รำย 

(5.1.2) สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยกำรผลิตให้กับเครือข่ำยในกำรจัดหำ
เครื่องมือ เครื่องจักรในกำรน ำไปผลิตวัตถุดิบอำหำรสัตว์และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ให้กับสมำชิกเครือข่ำย  
18.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

(5.1.3) จัดสรรงบประมำณ 21.59 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 21.56 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.87 ของงบประมำณที่จัดสรร 

(5.2) กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรแปรรูปยำงพำรำของสหกรณ์/      
กลุ่มเกษตรกร  

(5.2.1) สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือปรับปรุงโรงรมและอุปกรณ์ที่เก่ำช ำรุด 
ขยำยก ำลังกำรผลิตยำงแผ่นรมควัน และรองรับกำรขยำยธุรกิจของสหกรณ์ให้สำมำรถบริกำรแก่ สมำชิก
สหกรณ ์ด ำเนินกำรแล้ว 4 แห่ง ตำมเป้ำหมำย  

(5.2.2) จัดสรรงบประมำณ 12.94 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
(5.3) กิจกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำผู้น ำสหกรณ์อิสลำม 

(5.3.1) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์    
ที่สอดคล้องกับหลักศำสนำอิสลำมแก่กรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร และสมำชิกแกนน ำของสหกรณ์ที่ด ำเนินธุรกิจ
ตำมหลักอิสลำมในจังหวัดสงขลำ จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดนรำธิวำส วิทยำกร 
เจ้ำหน้ำที่ และผู้สังเกตกำรณ์ 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(5.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.79 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 96.50 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(5.4) กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร "เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรสหกรณ์สู่ชุมชน" 
(5.4.1) จัดอบรมควำมรู้เรื่องกำรสหกรณ์สู่ชุมชน เพ่ือให้ผู้น ำชุมชน ผู้น ำ

สหกรณ์ บุคลำกรของชุมชน ผู้น ำศำสนำ และผู้น ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตำนี ยะลำ  
นรำธิวำส สตูล และสงขลำ วิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ และผู้สังเกตกำรณ์จำกส ำนักงำนสหกรณ์จังห วัด     
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในอุดมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ ถ่ำยทอดวิถีชีวิตแบบสหกรณ์และปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลำกรในชุมชน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 1 รุ่น/143 รำย สูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 23 รำย   

(5.4.2) จัดสรรงบประมำณ 1.17 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วทั้งหมด 
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(5.5) ด้ำนกำรพัฒนำตลำดยำงพำรำ 
(5.5.1) จัดตั้งกลุ่มขำยน้ ำยำงสดรวม 5 จังหวัด จ ำนวน 44 กลุ่ม ครบตำม

เป้ำหมำย 1,171 รำย หรือร้อยละ 81.26 รวม 17,408 ไร่ หรือร้อยละ 101.64 
(5.5.2) จ ำหน่ำยน้ ำยำงได้ 39,976.71 ตัน ร้อยละ 199.88 จำกเป้ำหมำย 

20,000 ตัน 
(5.5.3) จัดสรรงบประมำณ 10.04 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

 
2.2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 
กรมประมง เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน

ในภำคประมงให้เป็นรูปธรรม เพ่ือกู้ภำพลักษณ์สินค้ำประมงกลับคืนมำ เป้ำหมำยในพ้ืนที่ จังหวัดชำยทะเล 
22 จังหวัด  

ผลการด าเนินงาน 
(1) ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรใช้แรงงำนที่ดี Good Laboratory Practice (GLP) 

ส ำหรับสถำนประกอบกำรแปรรูปเบื้องต้น/โรงงำนแปรรูปอำหำรทะเลฟำร์ม เพำะเลี้ยงกุ้งทะเล และเรือประมง 
โดยสัมมนำชี้แจงให้ควำมรู้รวม 397 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 47 รำย และอบรมให้ควำมรู้กำรปฏิบัติกำรใช้
แรงงำนที่ดีส ำหรับเรือประมงได ้105 รำย จำกเป้ำหมำย 80 รำย 

(2) ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลแรงงำนประมงในเรือประมงทะเล เพ่ือป้องกันกำรค้ำมนุษย์ 
จ ำนวน 39,017 ล ำ ร้อยละ 97.54 ของเป้ำหมำย 40,000 ล ำ 

(3) บูรณำกำรตรวจเรือประมง และแรงงำนในภำคประมง 41 ครั้ง  ร้อยละ 186.36 
ของเป้ำหมำย 22 ครั้ง อบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรค้ำ
มนุษย ์จ ำนวน 134 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(4) ส่งเสริมภำพลักษณ์และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้น ำเข้ำ/ผู้บริโภคสินค้ำประมง 
และภำคประชำสังคมทั้งในและต่ำงประเทศในกำรแก้ปัญหำแรงงำนในภำคประมงของไทย โดยไปเจรจำ/
หำรือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศเบลเยี่ยม และเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ 2 ครั้ง   
ครบตำมเป้ำหมำย 

(5) จัดสรรงบประมำณ 11.58 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.28 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 80.15
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(6) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำส 2) 
(6.1) ข้อมูลทะเบียนเรือกับจ ำนวนเรือที่มีอยู่จริงยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจำกเจ้ำของ

เรือไม่ได้มำแจ้งยกเลิกกรณีเรือสูญหำย หรือเลิกท ำกำรประมง 
(6.2) กำรประชำสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ ยังมีเรือบำงส่วนที่ยังไม่ได้มำขึ้นทะเบียน 
(6.3) แรงงำนต่ำงด้ำวในฟำร์มเพำะเลี้ยงกุ้ง เมื่อได้รับใบอนุญำตจำกส ำนักงำน

แรงงำนจังหวัดให้ท ำงำนในประเทศไทยได้แล้ว ส่วนมำกจะหลบหนีไปท ำงำนที่อ่ืน เป็นปัญหำกับฟำร์ม
เพำะเลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน 
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(7) ข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบและจัดท ำข้อมูลทะเบียนเรือให้เป็นปัจจุบัน และประชำสัมพันธ์ข้อมูล

ควำมจ ำเป็น ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งภำครัฐและผู้ประกอบกำร โดยภำครัฐใช้เป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 
ก ำกับ ดูแล และให้ควำมช่วยเหลือ 

 
2.2.4 การด าเนนิการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน 

1) การพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต
ของกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยให้มีมำตรฐำนเดียวกัน จ ำนวน 21 ศูนย์ มีเป้ำหมำย ด ำเนินกำรในทุกจังหวัดที่อยู่
ในเขตรับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ ำนวน 21 ศูนย์   

ผลการด าเนินงาน 
(1) เกษตรกรและผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน 531 รำย หรือร้อยละ 132.75 ของเป้ำหมำย 400 รำย 
(2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตหม่อนไหมให้แก่เกษตรกรตำมควำมต้องกำร

ด้วยหลักสูตรเข้มข้น 162 รำย หรือร้อยละ 76.42 ของเป้ำหมำย 212 รำย 
(3) ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำมำตรฐำนเส้นไหมอำเซียน 

112 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 12 รำย 
(4) พัฒนำควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงอำเซียนด้ำนกำรตรวจโรคเพบริน  

ด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเส้นไหม 2 ศูนย์  ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ด้ำนมำตรฐำนเส้นไหม 21 รำย และส่งเสริม
หน่วยเคลื่อนที่กำรป้องกันก ำจัดโรคเพบรินในฟำร์มเกษตรกร 7 ศูนย์  ครบตำมเป้ำหมำย  

(5) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงไหมเพ่ิมจ ำนวนรุ่นกำรเลี้ยงไหมต่อปี จำก 6 – 8 รุ่น 
เป็นประมำณ 9 – 10 รุ่น หลักสูตร 3 วัน จ ำนวน 80 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และฝึกอบรมเทคนิค     
กำรเลี้ยงไหมเพ่ือกำรผลิตไข่ไหมพันธุ์พ้ืนบ้ำน 40 รำย  สูงกว่ำเป้ำหมำย 5 รำย 

(6) จัดสรรงบประมำณ 8.36 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.52 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 66.02 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

1.2) โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจวิเครำะห์และทดสอบโรคสัตว์ 

ควบคุมก ำกับดูแลสัตว์/ซำกสัตว์ และอำหำรสัตว์ที่มีกำรน ำเข้ำตำมแนวชำยแดน เป้ำหมำย 19 ด่ำน 
ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ปี 2556 – 2558   

ผลการด าเนินงาน 
(1) จ ำนวนตัวอย่ำงสัตว์ที่ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์โรค 44,474 ตัวอย่ำง คิดเป็น

ร้อยละ 148.25 ของเป้ำหมำย 30,000 ตัวอย่ำง 
(2) จัดสรรงบประมำณ 68.26 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 67.98 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 99.60 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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1.3) โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
กรมประมง เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกร

ผู้ประกอบกำรประมง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำสู ่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน สร้ำง โอกำส    
ให้ผู้ประกอบกำรไปลงทุนในประเทศสมำชิกอำเซียนหรือแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่อำจเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
ด ำเนินกำรเพ่ิมศักยภำพแหล่งผลิตสัตว์น้ ำและเตรียมควำมพร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำนรองรับ  
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ระยะเวลำโครงกำรตั้งแตป่ี 2556 - 2558  

ผลการด าเนินงาน 
(1) จ ำนวนเกษตรกรผู้ประกอบกำรประมงได้รับควำมรู้ในกำรเข้ำสู่ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน จ ำนวน 3,436 รำย คิดเป็นร้อยละ 114.53 ของเป้ำหมำย 3,000 รำย  
(2) สร้ำงควำมเชื่อมั่นในภำคประมง โดยออกใบอนุญำต/ใบรับรองกำรน ำเข้ำ

ส่งออกสัตว์น้ ำ 247,949 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 190.73 ของเป้ำหมำย 130,000 ฉบับ 
(3) จัดสรรงบประมำณ 78.84 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 53.69 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 68.11 ของงบประมำณท่ีจัดสรร   
 

1.4) โครงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณำกำรผลส ำเร็จ

งำนวิจัยด้ำนกำรจัดกำรดิน น้ ำ พืช ในกำรพัฒนำที่ดินในเขตกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning)  
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผลผลิตทำงกำรเกษตรสู่ประชำคมอำเซียน พัฒนำมำตรฐำน 
กำรผลิต เพ่ิมผลผลิต คุณภำพ ลดต้นทุน มีควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสิ่งแวดล้อม ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรพัฒนำที่ดินที่มีมำตรฐำนสู่เครือข่ำยเกษตรกรเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmers) 
พัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนให้กับข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดิน  ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่    
ป ี2557 – 2558  

ผลการด าเนินงาน 
(1) น ำร่องกำรผลิตพืชตำมเขตกำรใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

กำรแข่งขันในประชำคมอำเซียน ด ำเนินกำรได้ 1,140 ไร่  ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) กำรปรับฐำนข้อมูลดินเข้ำสู่ระบบ World reference base for soil resource 

(WRB) ได้จัดท ำแผนที่ดินของประเทศไทยตำมกำรจ ำแนกดินระบบ WRB มำตรำส่วน 1 : 500,000  
เตรียมกำรจัดฝึกอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชำญของกรมพัฒนำที่ดิน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำและใช้แผนที่ให้บุคลำกรกรมพัฒนำที่ดิน ด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำย 

(3) พัฒนำบุคคลเพ่ือเปิดรับประชำคมอำเซียน 3,384 รำย คิดเป็นร้อยละ 338.40 
ของเป้ำหมำย 1,000 รำย 

(4) จัดสรรงบประมำณ 27.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 27.70 ล้ำนบำท หรือ  
ร้อยละ 99.43 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

1.5) โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ  

ให้เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรได้ตระหนักถึงผลประโยชน์และผลกระทบในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนให้สำมำรถ
ปรับตัวและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศภูมิภำคในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี  
ตั้งแตป่ี 2556 - 2558  



16 

 

ผลการด าเนินงาน 
(1) เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรสู่มำตรฐำน ASEAN  GAP  3,880 รำย จัดกระบวน 

กำรเรียนรู้แก่เกษตรกรเพ่ือสู่กำรรับรองมำตรฐำน ASEAN GAP  2,320 รำย และและพัฒนำกลุ่มน ำร่อง
ผู้ผลิตสินค้ำเกษตรสู่อำเซียน 8 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย 

(2) กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำ 275 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(3) จัดสรรงบประมำณ 24.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 21.18 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 87.50 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

1.6) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก ในปี 2558 มีแผนศึกษำโครงกำร

เพ่ือเตรียมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 5 เรื่อง  ได้แก ่ 
(1) โครงการศึกษาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม   

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์          
เพ่ือศึกษำศัยภำพ โอกำส และอุปสรรค กำรค้ำสินค้ำระหว่ำงประเทศไทยและเวียดนำม เสนอแนวทำง  
กำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรค้ำสินค้ำเกษตรผ่ำนแดนระหว่ำงไทยและเวียดนำม เป้ำหมำยศึกษำ
เส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำเกษตร 5 เส้นทำง จำกด่ำนชำยแดนไทย ผ่ำนไปยังลำว กัมพูชำ เวียดนำม และจีน 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี (ปี 2558)  

ผลการด าเนินงาน  
(1.1) ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเส้นทำงขนส่งสินค้ำเกษตรครบทั้ง 5 เส้นทำงแล้ว 

อยู่ในระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
(1.2) จัดสรรงบประมำณ 2.39 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.22 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 92.91 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 

(2) โครงการศึกษาผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจเป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ศึกษำผลกระทบของ

กำรค้ำชำยแดนที่เกิดจำกกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญของไทยในแต่ละ
ประเภท รวมถึงเสนอแนะแนวทำงและมำตรกำรในกำรปรับตัว เป้ำหมำยศึกษำข้อมูลเชิงลึกของผลกระทบ
ที่เกิดจำกกำรค้ำสินค้ำเกษตรกับประเทศสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนที่มีแนวเขตเชื่อมต่อกับ
ประเทศไทย ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี (ปี 2558)  

ผลการด าเนินงาน 
(2.1) ศึกษำและรวบรวมข้อมูลด่ำนชำยแดน ในกำรศึกษำผลกระทบต่อ

ภำคกำรเกษตรไทยจำกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนที่จังหวัดกำญจนบุรี  
(2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 7.85 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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(3) โครงการศึกษาศักยภาพการปรับใช้ระบบ National Single Window (NSW)    
ในการขนส่งสินค้าเกษตร และการค้าผ่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ระหว่างไทยกับสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน   

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ ศึกษำ
นโยบำย กฎหมำย ข้อบังคับ และแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกระบบ NSW ที่มีต่อกำรขนส่งสินค้ำเกษตร
ผ่ำนด่ำนตรวจสินค้ำเกษตรชำยแดน เพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  และศึกษำ
ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรปรับใช้ระบบ NSW ตลอดจนปัญหำและอุปสรรค เพ่ือน ำประเด็นไปวิเครำะห์
ส ำหรับจัดท ำข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำนโยบำย เป้ำหมำยศึกษำศักยภำพกำรปรับใช้ระบบ NSW ขนส่ง
สินค้ำเกษตรและกำรค้ำระหว่ำงประเทศผ่ำนชำยแดนโดยเน้นด่ำนที่มีมูลค่ำกำรส่งออก/น ำเข้ำสินค้ำเกษตร
มำกที่สุด ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 

ผลการด าเนินงาน 
(3.1) กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ NSW ของไทย รวมทั้งศึกษำ/

สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรศึกษำในพ้ืนที่เป้ำหมำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
(3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.31 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 38.35 ของงบประมำณที่จัดสรร 
 

(4) การศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสหกรณ์การเกษตร
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่แนวชายแดนไทย – ลาว 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำ
สภำพกำรด ำเนินธุรกิจ กำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดรอยต่อกับ 
สปป.ลำว และโอกำสในกำรพัฒนำธุรกิจสินค้ำเกษตรกับ สปป.ลำว ภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีประชำคมอำเซียน 
เป้ำหมำยเพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สหกรณ์กำรเกษตรที่มีกำรรวบรวมและแปรรูปสินค้ำเกษตรในจังหวัดพ้ืนที่
เขตรอยต่อ สปป.ลำว ที่มีด่ำนศุลกำกร 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย น่ำน เลย หนองคำย บึงกำฬ นครพนม 
มุกดำหำร และอุบลรำชธำนี รวมทั้งศึกษำกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรของ สปป.ลำว ในพ้ืนที่เขตติดต่อ
กับประเทศส ำคัญ ๆ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี (ปี 2558)  

ผลการด าเนินงาน 
(4.1) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษำแล้ว 5 ครั้ง    
(4.2) จัดสรรงบประมำณ 1.01 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.37 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 36.70 ของงบประมำณที่จัดสรร 
 

(5) โครงการศึกษาศักยภาพการผลิต การตลาดของสหกรณ์การเกษตรเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2558    

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์
ศักยภำพและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิต กำรตลำด ตำมกระบวนกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เป้ำหมำย สหกรณ์กำรเกษตรประเภททั่วไป 
ที่ข้ึนทะเบียนมีผลิตภัณฑ์ดีเด่นในระดับจังหวัดทั่วประเทศจ ำนวน 48 สหกรณ์ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี 
(ปี 2558) 
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ผลการด าเนินงาน ศึกษำศักยภำพกำรผลิตกำรตลำดของสหกรณ์กำรเกษตร
เพ่ือรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเรียบร้อยแล้ว ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ปัจจุบันประเทศสมำชิกอำเซียน   
ให้ควำมส ำคัญกับสินค้ำที่ได้รับมำตรฐำน ค ำนึงถึงสุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัยของอำหำรมำกขึ้น 

 

2) โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตรวจสอบน ำเข้ำ - ส่งออกสินค้ำเกษตรมำตรฐำนบังคับ 
ตำม พรบ. มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 ด้วยระบบ e - Service บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับด่ำน
ตรวจสอบสินค้ำเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระบบตรวจสอบสินค้ำผ่ำนด่ำนตรวจสอบ
กักกันสินค้ำเกษตรของกรมศุลกำกร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมวิชำกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล และพัฒนำระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลำงของ มกอช. กับระบบ National Single Window 
(NSW) ของกรมศุลกำกร ในส่วนกำรรับส่งข้อมูลใบค ำขอและผลกำรอนุมัติใบอนุญำต รวมทั้งพัฒนำระบบ
ตรวจสอบสินค้ำ ณ ด่ำนตรวจสอบกักกันสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนบังคับที่จะประกำศใช้ในอนำคต 
ระยะเวลำโครงกำรตั้งแตป่ี 2557 – 2560  

เป้ำหมำย ด่ำนน ำร่อง 8 ด่ำน (24 ด่ำนย่อยภำยในกรมประมง กรมปศุสัตว์ และ
กรมวิชำกำรเกษตร) ได้แก่ ด่ำนท่ำเรือกรุงเทพ กรุงเทพมหำนคร  ด่ำนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่ำนแม่สอด 
จังหวัดตำก  ด่ำนคลองใหญ่ จังหวัดตรำด  ด่ำนสะเดำ จังหวัดสงขลำ ด่ำนมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร   
ด่ำนช่องเม็ก จังหวัดอุบลรำชธำนี  และด่ำนเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2558 หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณมีเพียงหน่วยงำนเดียว คือ ส ำนักงำน

มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ โดย 
(1) จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรขอใบอนุญำตผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TAS-License) 

ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำ จ ำนวน 10 ครั้ง/519 คน คิดเป็นร้อยละ 112.83 ของเป้ำหมำย   
460 คน และระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนำระบบบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนตรวจสอบสินค้ำ
เกษตร 

(2) จัดประชุมสัมมนำเพ่ือบูรณำกำรด่ำนตรวจสอบสินค้ำเกษตรเพื่อรองรับกำรประกำศ  
ใช้มำตรฐำนบังคับให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 2 รุ่น 144 คน ร้อยละ 96.00 ของเป้ำหมำย 2 รุ่น 150 คน 

(3) จัดสรรงบประมำณ 17.16 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 13.23 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 77.09 
ของงบประมำณที่จัดสรร   

 

3) โครงการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กสส.) 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก เป็นโครงกำรส ำคัญตำมนโยบำยของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยใช้วิธีกำรสหกรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตผลกำรเกษตรในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภำพด้ำนรำคำและเพ่ิมมูลค่ำ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของ
สหกรณ์บริเวณชำยแดนในกำรน ำพืชผลกำรเกษตรจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำปรับปรุงคุณภำพหรือ
ส่งออก เริ่มด ำเนินโครงกำรในปี 2558  

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกิจ

ของสหกรณ์ในกำรน ำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้ำน โดย 
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(1.1.1) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตำก น ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1,603 ตัน  

(1.1.2) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น ำเข้ำ
มันส ำปะหลัง 517 ตัน 

(1.1.3) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร ซึ่ง มี
สหกรณ์กำรเกษตรหนองสูง จ ำกัด เป็นแม่ข่ำยในกำรขับเคลื่อนกำรค้ำ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตเป็นผู้ส่งออก-ผู้น ำเข้ำสินค้ำเกษตร มีสินค้ำหลักที่ส่งออก 
ได้แก่ โคมีชีวิต (เพศผู้) และเนื้อแปรรูป โดยได้ท ำบันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบกำรน ำเข้ำในเวียดนำม
เมื่อเดือน พ.ค. 58 และมีแผนกำรส่งออกไปประเทศเวียดนำม เริ่มต้นเดือน ก.ย. 58 มีมูลค่ำกำรส่งออก
รวมต่อปี 34.40 ล้ำนบำท 

(1.1.4) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด จังหวัดตรำด ซึ่งมีสหกรณ์กำรเกษตร
เมืองตรำด จ ำกัด และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภำคเกษตรจังหวัดตรำด จ ำกัด มีแผนที่จะด ำเนินกำรส่งออก
ผลไม้ จึงได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตเป็นผู้ส่งออก-
ผู้น ำ ได้ด ำเนินกำรส่งออกผลไม้ไปยังประเทศกัมพูชำและเวียดนำม 

(1.1.5) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสะเดำ จังหวัดสงขลำ อยู ่ระหว่ำง
เตรียมกำรหำรือภำยในจังหวัดเพ่ือเสนอแผนในกำรแก้ไขปัญหำยำงพำรำในรูปแบบของชุมนุมสหกรณ์
เพ่ือสร้ำงโรงงำนแปรรูปยำงพำรำในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

(1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วทั้งหมด 
(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

ครั้งที่ 1 กำรติดตำมงำนในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ตำก สงขลำ ตรำด และสระแก้ว เพ่ือส ำรวจควำมพร้อมของด่ำนสินค้ำเกษตรในกำรให้บริกำรและกำรยื่น
ค ำขออนุญำตทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนรับทรำบปัญหำอุปสรรคของผู้ประกอบกำรในกำรยื่นค ำขอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์หัวหน้ำด่ำนตรวจพืช ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำ และด่ำนกักกันสัตว์     
ที่ด่ำนแม่สอด จังหวัดตำก ด่ำนสะเดำ ด่ำนปำดังเบซำร์ จังหวัดสงขลำ  ด่ำนคลองใหญ่ จังหวัดตรำด และ
ด่ำนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ -ส่งออกสินค้ำเกษตร บริเวณด่ำน
ต่ำง ๆ พบว่ำ 

(1.1)  หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ในรูปของคณะท ำงำนร่วม ทั้งด้ำนพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยด่ำนแม่สอด มีหัวหน้ำด่ำ นกักกันสัตว์ 
เป็นประธำน ด่ำนสะเดำและด่ำนปำดังเบซำร์ มีหัวหน้ำด่ำนตรวจพืช เป็นประธำน ด่ำนคลองใหญ่และด่ำน
อรัญประเทศ มีหัวหน้ำด่ำนตรวจสัตว์น้ ำ เป็นประธำน ซึ่งก ำหนดแผนตรวจสินค้ำตำมจุดตรวจเดือนละ 4 ครั้ง  

(1.2) ด่ำนทั้ง 5 แห่ง ได้ให้บริกำรและกำรยื่นค ำขออนุญำตน ำเข้ำ –ส่งออกสินค้ำ
เกษตรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงกับระบบของด่ำนศุลกำกรแล้ว โดยผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ – 
ส่งออกสินค้ำเกษตรรำยใหญ่ ใช้วิธีจ้ำงบริษัท Shipping ด ำเนินกำรยื่นค ำขอทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนผู้ประกอบกำรรำยย่อย เจ้ำหน้ำที่ประจ ำด่ำนเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรบันทึกข้อมูลให้ 
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ใช้ระบบ Logistics ของเอกชนในพ้ืนที่ และบำงรำยน ำสินค้ำ  
เข้ำมำแล้วส่งต่อตลำด/โรงงำนแปรรูปปลำยทำงทันที ท ำให้ยังไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้คลังสินค้ำหรือ  
ห้องเย็นขนำดใหญ ่
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(1.3) ประเด็นที่พบ  
(1.3.1) ด่ำนแม่สอด จังหวัดตำก เนื่องจำกมีรำยงำนกำรเกิดโรคระบำดสัตว์

ในประเทศเพ่ือนบ้ำน กรมปศุสัตว์ จึงขอควำมเห็นไปยังรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เพ่ิม
ระยะเวลำกำรกักตรวจโรคสัตว์ จำก 10 วัน เป็น 21 วัน  ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรค้ำสัตว์ตำมแนว
ชำยแดนตลอดจนเกษตรกรที่อำศัยอยู่ตำมแนวชำยแดนที่ประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรค้ำชำยแดน โดยผู้ประกอบกำรค้ำสัตว์ตำมแนวชำยแดนประเทศพม่ำยกเลิกกำรส่งโค-กระบือมีชีวิต  
มำไทยตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558  เนื่องจำกภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน ท ำให้กระทบต่อผู้ประกอบกำรไทย  
ที่น ำโค-กระบือมำเลี้ยงขุนเพ่ือส่งจ ำหน่ำยต่อไปยังจีน เจ้ำของรถบรรทุกให้เช่ำ และธุรกิจอำหำรสัตว์      
ซึ่งทำงด่ำนกักสัตว์ตำกได้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมร่วมระหว่ำงผู้ประกอบกำรค้ำสัตว์และเกษตรกร      
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำมแนวชำยแดน ที่เสนอให้กลับไปใช้ก ำหนดเวลำในกำรกักตรวจโรคสัตว์น ำเข้ำเหมือนเดิม   
คือ 10 วัน  

(1.3.2) ด่ำนสะเดำ พ้ืนที่ด่ำนสะเดำและด่ำนปำดังเบซำร์เป็นถนนแคบ      
มีปัญหำกำรคมนำคมไม่สะดวก สินค้ำเกษตรที่ส่งไปกัวลำลัมเปอร์ล่ำช้ำ ไม่ทันเวลำ ท ำให้เสียค่ำปรับ
ค่อนข้ำงแพง ในเบื้องต้นควรมีกำรจัดระเบียบกำรจรำจรโดยแยกช่องทำงส ำหรับรถบรรทุกสินค้ำกับช่องทำง
ของนักท่องเที่ยว  

(1.3.3) ด่ำนคลองใหญ่ จังหวัดตรำด พบว่ำ ในกำรขอรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
(Certificate of Origin Form D : Form D)  ทั้งในกรณีสินค้ำด้ำนพืชต้องไปขอที่จังหวัดสระแก้ว หรือ   
กำรขอใบรับรองสุขอนำมัยสินค้ำประมงต้องไปที่กรุงเทพฯ ซึ่งระยะทำงค่อนข้ำงไกล ส่งผลต่อคุณภำพ  
ของสินค้ำ โดยผู้ประกอบกำรเสนอให้มีกำรจัดตั้งจุดอ ำนวยควำมสะดวกขึ้นในจังหวัดตรำด จันทบุรี หรือ
ชลบุรี แทน ดังนั้น เห็นสมควรให้กรมวิชำกำรเกษตรและกรมประมง น ำประเด็นข้อเสนอของผู้ประกอบกำร   
ไปพิจำรณำในกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

(1.3.4) ด่ำนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ผู้ประกอบกำรรำยย่อยใช้ห้องเย็น
ของเอกชนที่มีอยู่ในพื้นที่ จ ำนวน 3 แห่ง ซึ่งเพียงพอกับปริมำณสินค้ำสัตว์น้ ำที่น ำเข้ำ แต่ทั้งนี้พบว่ำมีปัญหำ
ด้ำนสุขอนำมัยของสินค้ำในกระบวนกำรคัดแยกหรือซื้อขำยในตลำดเอกชน และควำมไม่มั่นใจในกำรลงทุน
ของผู้ประกอบกำร เนื่องจำกค่ำเช่ำที่ดินค่อนข้ำงสูง ใกล้เคียงกับรำคำซื้อขำยที่ดิน ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน 
เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์น ำประเด็นที่พบเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือพิจำรณำ 

ครั้งท่ี 2  
(2.1) กำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตำก 

ประสบปัญหำ เนื่องจำกเป็นครั้งแรกที่สหกรณ์กำรเกษตรมีกำรท ำธุรกิจน ำเข้ำอำหำรสัตว์จำกต่ำงประเทศ 
มีกระบวนกำรมำกมำยและกระบวนกำรน ำเข้ำจะเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน เช่น กำรขึ้นทะเบี ยนขอ
อนุญำตน ำเข้ำสิ่งต้องห้ำมจำกกรมวิชำกำรเกษตร กำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำเข้ำข้ำวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
อำหำรสัตว์จำกกรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรเป็นผู้น ำเข้ำอำหำรสัตว์จำกกรมปศุสั ตว์ กำรขึ้นทะเบียน
เป็นผู้น ำเข้ำของกรมศุลกำกร ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆประกอบกำรน ำเข้ำจำกประเทศคู่ค้ำ (เมียนมำร์)  

(2.2) ในกำรน ำเข้ำ พบปัญหำ เช่น กำรวำงแผนกำรน ำเข้ำ (ในเรื่องของปริมำณ  
น้ ำเข้ำ) ซึ่งยังต้องพ่ึงผู้ประกอบกำรฝ่ำยเมียนมำร์ว่ำจะสำมำรถรวบรวมผลผลิตได้มำกน้อยเพียงใด ตลอดจน
ข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรคมนำคม ขนส่ง ซึ่งเป็นช่องทำงล ำเลียงสินค้ำนั้น รถขนำดใหญ่ไม่สำมำรถผ่ำน  
เข้ำออกได้ และสหกรณ์ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและอุปกรณ์กำรตลำดในกำรน ำเข้ำสินค้ำไม่เพียงพอ เช่น ไซโล 
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2.2.5 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
1) โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับกรมชลประทำน 
กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส ำนักมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  กรมกำรข้ำว  กรมวิชำกำรเกษตร  กรมหม่อนไหม 
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรพัฒนำกำรเกษตรในระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและศักยภำพของพ้ืนที่
ในลักษณะบูรณำกำร โดยกำรพัฒนำแหล่งน้ ำให้เต็มศักยภำพและใช้พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำเป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิต กำรเพ่ิมมูลค่ำ กำรตลำด 
และกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ือเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ
ประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ ในพ้ืนที่เป้ำหมำย 76 จังหวัด ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ป ี2557 – 2564   

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรเกษตรครบวงจร

ในพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2557  ณ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หน่วยงำนได้รำยงำนปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน พบว่ำ กำรคัดเลือกพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรบำงจังหวัด 
มีขอบเขตพ้ืนที่ของโครงกำรเกษตรกรจ ำนวนมำก  แต่มีกำรคัดเลือกพ้ืนที่รับประโยชน์และจ ำนวนเกษตรกร  
ที่จะเข้ำร่วมด ำเนินงำนโครงกำร ในปี 2558 ได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนที่มีกำรคัดเลือกพ้ืนที่
รับประโยชน์และเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนใกล้เคียงกันกับขอบเขตโครงกำร 

(1.2) ส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ ส ำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ได้รับมอบหมำยให้ปรับปรุงร่ำงแผนแม่บทให้มีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของรัฐบำลปัจจุบัน และ
เกณฑ์กำรประกวดโครงกำรควรปรับปรุงในส่วนของเอกสำรหลักฐำน หรือเกณฑ์กำรวัด ให้สอดคล้องกับ
กำรด ำเนินงำนจริงของพ้ืนที่หลังจำกที่ได้มีกำรลงพ้ืนที่ไปแล้ว เพ่ือใช้ด ำเนินกำรในปี 2558  โดยมีหน่วยงำน  
เข้ำร่วมบูรณำกำรกิจกรรมตำมแผนงำนในปีงบประมำณ 2558 จ ำนวน 12 หน่วยงำน ดังนี้ 

(1.2.1) ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว 
(1.2.1.1) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว 8 ศูนย์ 

และผลิตข้ำวปลอดภัยสู่ระบบกำรรับรองมำตรฐำน GAP 5 ศูนย์ ตำมเป้ำหมำย   
(1.2.1.2) ส ำรวจและพยำกรณ์กำรระบำดศัตรูข้ำว 75 รำย และเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวแล้ว 360 รำย ตำมเป้ำหมำย  
(1.2.1.2) จัดสรรงบประมำณ 1.81 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.11 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 61.19 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
(1.2.2) ด้ำนกำรประมง 

คัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 2,605 รำย และจัดฝึกอบรม 
1,789 รำย  พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกร 2,476,050 ตัว  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำ
โครงกำร 54 แห่ง รวม 7,065,500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 96.43 และ 84.18 ของเป้ำหมำย  

(1.2.3) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ 
(1.2.3.1) ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 5,504 รำย คิดเป็น

ร้อยละ 229.52 ของเป้ำหมำย 2,398 รำย 
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(1.2.3.2) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ พันธุ์สัตว์ 9,883 ตัว คิดเป็น 
ร้อยละ 117.07 ของเป้ำหมำย 8,442 ตัว อำหำรสัตว์ จ ำนวน 3,180 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.11 ของเป้ำหมำย 
3,609 ตัน และเวชภัณฑ์สัตว์ 38,663 ตัว คิดเป็นร้อยละ 159.90 ของเป้ำหมำย 24,179 ตัว 

(1.2.3.3) ให้บริกำรด้ำนสุขภำพสัตว์ จ ำนวน 32,783 ตัว คิดเป็น   
ร้อยละ 141.37 ของเป้ำหมำย 23,190 ตัว 

(1.2.3.4) จัดท ำโครงกำรผลิตโคสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีกำรผสมเทียม จ ำนวน 
1,633 รำย คิดเป็นร้อยละ 136.65 ของเป้ำหมำย 1,195 รำย รณรงค์ท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อไข้หวัดนก 
1,084 แห่ง  สร้ำงแหล่งเรียนรู้เพ่ือเกษตรกร 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 160.00 ของเป้ำหมำย 25 แห่ง และ
จัดท ำบ่อแก สชีวภำพ 45 รำย จำกเป้ำหมำย 5 รำย และสนับสนุนอุปกรณ์สร้ำงโรงเรือน 124 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 91.85 ของเป้ำหมำย 135 แห่ง  

(1.2.3.5) จัดสรรงบประมำณ 3.55 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.17 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 61.34 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(1.2.4) ด้ำนหม่อนไหม  
(1.2.4.1) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิชำกำรหม่อนไหม 160 รำย ครบตำม

เป้ำหมำย  
(1.2.4.2) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เป็นปุ๋ยเคมี 250 กิโลกรัม 

ตำมเป้ำหมำย และต้นพันธุ์หม่อน 7,449 ต้น คิดเป็นร้อยละ 101.35 ของเป้ำหมำย 7,350 ต้น 
(1.2.4.3) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.026 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 99.78 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
(1.2.5) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  

ด ำเนินกำรในพ้ืนที่แหล่งน้ ำชลประทำน 76 แห่ง มีเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 6,188 รำย และพ้ืนที่รับประโยชน์ จ ำนวน 97,105 ไร่ จ ำแนกตำมพ้ืนที่เป็น 3 รูปแบบ คือ  

(1.2.5.1) รูปแบบที่ 1 ด ำเนินกำรในพื้นที่เขตเหมำะสมส ำหรับ
กำรปลูกพืช เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรผลิตและกำรเลี้ยงสัตว์ ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ำหนด 
และมีระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรสมบูรณ์ จ ำนวน 49 แห่ง 

(1.2.5.2) รูปแบบที่ 2 ด ำเนินกำรในพื้นที่เขตเหมำะสมส ำหรับ
กำรปลูกพืช เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรผลิตและกำรเลี้ยงสัตว์ ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ำหนด 
และมีระบบน้ ำ เพ่ือกำรเกษตรค่อนข้ำงสมบูรณ ์จ ำนวน 21 แห่ง 

(1.2.5.3) รูปแบบที่ 3 ด ำเนินกำรในพื้นที่เขตเหมำะสมส ำหรับ
กำรปลูกพืช เพำะเลี้ยง สัตว์น้ ำ กำรผลิตและกำรเลี้ยงสัตว์ ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ำหนด  
และมีระบบน้ ำ เพ่ือกำรเกษตรยังไม่สมบูรณ ์จ ำนวน 6 แห่ง 

(1.2.6) ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน 
(1.2.6.1) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ โดยอบรมปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 

กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน อบรมหมอดินอำสำประจ ำต ำบล และหมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำน 1,172 รำย  
ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.2.6.2) ส่งเสริมกำรผลิต/สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เพื่อปรับปรุง
บ ำรุงดินเปรี้ยว/ดินกรด ดินเค็ม กำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมี และกำรใช้ปุ๋ยพืชสดในพ้ืนที่ 44,856 ไร่  
ตำมเป้ำหมำย บริกำรวิเครำะห์ดินและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน น้ ำ พืช 3,347 ตัวอย่ำง ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 
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17,733 ขวด และสนับสนุนสำรเร่ง พด.1  พด.2  พด.7  3,444 ซอง  ตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ได้จัดตั้ง
ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ธนำคำรปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 170 ตัน  

(1.2.6.3) ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก (แฝกแจกจ่ำย) จ ำนวน 
1,332,000 กล้ำ และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำบนพื้นที่ ลุ่ม-ดอน-สูง จ ำนวน 2,500 ไร่ รวมทั้งรณรงค์
ไถกลบตอซัง เพ่ือบรรเทำภำวะโลกร้อน 26 แปลง ตำมเป้ำหมำย 

(1.2.6.4) จัดสรรงบประมำณ 15.31 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว
ตำมเป้ำหมำย  

(1.2.7) ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(1.2.7.1) ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกร จ ำนวน 601 รำย คิดเป็น

ร้อยละ 82.10 ของเป้ำหมำย 732 รำย  พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ 121 รำย ตำมเป้ำหมำย 
(1.2.7.2) จัดท ำแผนที่ภำพซ้อนทับภำพถ่ำยออร์โธสี 151 รำย พ้ืนที่ 

3,637 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
(1.2.7.3) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.19 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 93.20 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
(1.2.8) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร 

(1.2.8.1) ถ่ำยทอดควำมรู ้แก่เกษตรกร 19,414 รำย หรือ 
ร้อยละ 236.93 ของเป้ำหมำย 8,194 รำย 

(1.2.8.2) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 61 ชนิด พ้ืนที่ 22,361 ไร่ 
ตำมเป้ำหมำย 

(1.2.8.3) จัดสรรงบประมำณ 50.12 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว  
ตำมเป้ำหมำย 

(1.2.9) ด้ำนงำนสหกรณ์ 
(1.2.9.1) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับอุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำรสหกรณ์

แก่เกษตรกร 3,274 รำย คิดเป็นร้อยละ 123.08 ของเป้ำหมำย 2,660 รำย 
(1.2.9.2) จัดสรรงบประมำณ 1.76 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.64 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 93.23 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
(1.2.10) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กำรก ำหนดแผนกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน/
ต้นทุนอำชีพ ไม่สำมำรถก ำหนดต้นปีงบประมำณได้เช่นเดียวกับโครงกำรอ่ืน ๆ ตำมปกติ ขึ้นอยู่กับควำมพร้อม
ของกลุ่มเกษตรกรที่จะรวมตัวกันขึ้น แข่งขันและประกวดกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยของกระทรวง 

(1.2.11) ด้ำนกำรขับเคลื่อนโครงกำร ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนฯ และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ และรวบรวม รวม 8 ครั้ง  

(1.2.12) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   
(1.2.12.1) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรและรำยงำนไตรมำส 

จ ำนวน 4 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย 
(1.2.12.2) จัดฝึกอบรมเรื่องกำรจัดท ำรำยงำนและกำรส ำรวจข้อมูล

ภำวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวม 4 ภำค 
5 ครั้ง   
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(1.2.12.3) จัดสรรงบประมำณ 100,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 
50,549 บำท หรือร้อยละ 50.55 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(1.2.13) กำรด ำเนินงำนในส่วนของกรมวิชำกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงกำร
รวบรวมเป้ำหมำยและกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำนระดับจังหวัด 

(2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมโดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในพ้ืนที่ ได้แก่ ภำคเหนือ : 

จ.ล ำพูน จ.พิษณุโลก  ภำคกลำง : จ.สุพรรณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อุดรธำนี  
จ.ขอนแก่น  จ.ชัยภูมิ  ภำคใต้ : จ.ระนอง  จ.ชุมพร  จ ำนวน 175 รำย  พบว่ำ  

(2.1) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เกษตรกรมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในทำงกำรเกษตร   
ก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำรไม่แตกต่ำงกันเฉลี่ย 19.38 ไร่ต่อครัวเรือน และกิจกรรมทำงกำรเกษตร    
ไม่เปลี่ยนแปลงมำก ยกเว้นในกำรปลูกข้ำวนำปรังที่ปลูกลดลง เนื่องจำกเกิดภำวะภัยแล้ง  

(2.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ กำรจัดอบรม ร้อยละ 90.86 ได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ มีเพียงร้อยละ 9.14 ที่ไม่ได้รับกำรอบรม เนื่องจำกไม่มีเวลำมำฝึกอบรม และบำงรำยป่วยไม่สำมำรถ
เข้ำรับกำรอบรมได้ ซ่ึงเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จ ำแนกในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

(2.2.1) ด้ำนพืช  เกษตรกรได้รับอบรม คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ได้แก่ กำรท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ กำรปลูกข้ำวและกำรปลูกพืชหลังนำ และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ
มำกถึงร้อยละ 97.47  

(2.2.2) ด้ำนปศุสัตว์และประมง  เกษตรกรได้รับอบรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำดุก ปลำนิล ปลำตะเพียน  โดยน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 88.68  
ซึ่งเน้นเลี้ยงไว้กินเองและแจกเพ่ือนบ้ำน 

(2.2.3) ด้ำนกำรผลิตสินค้ำปลอดภัย เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมในเรื่องเกษตร
อินทรีย์ กำรผลิตสินค้ำ GAP คิดเป็นร้อยละ 52.20 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 93.98 
แต่ยังไม่ได้รับรองมำตรฐำนสินค้ำปลอดภัย (GAP)  

(2.2.4) บัญชีครัวเรือน มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมในเรื่องกำรจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน ร้อยละ 86.29  โดยท ำบันทึกเป็นประจ ำ ร้อยละ 21.19 นำน ๆ ครั้งจะบันทึก ร้อยละ 34.42  
และร้อยละ 42.38 ไม่บันทึก เนื่องจำกลืมจด และเป็นผู้สูงอำยุสำยตำไม่ดี 

(2.2.5) บัญชีฟำร์ม มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมในเรื่องกำรจดบันทึกบัญชี
ฟำร์ม ร้อยละ 80.00  โดยท ำเป็นประจ ำ ร้อยละ 37.86  นำน ๆ ครั้ง จะบันทึก ร้อยละ 31.43  และ 
ไม่ได้บันทึกร้อยละ 30.71 เนื่องจำกลืมจด และเป็นผู้สูงอำยุสำยตำไม่ดี 

(2.3) กำรได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำร
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 85.71 จ ำแนกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

(2.3.1) ด้ำนพืช เกษตรกร ร้อยละ 90.67 ได้รับปัจจัยกำรผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้ำว 
พันธุ์พืชผัก พืชหลังนำ พันธุ์ไม้ผล เป็นต้น และน ำไปใช้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.18 บำงรำยยังไม่น ำไปใช้ 
เช่น พืชหลังนำต้องรอเก็บเกี่ยวข้ำวก่อน บำงพ้ืนที่ไม่มีน้ ำเพียงพอ 

(2.3.2) ด้ำนปศุสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 22.00 ได้รับปัจจัยกำรผลิต เช่น 
ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ เป็ด เป็นต้น และน ำไปเลี้ยงทุกรำย 
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(2.3.3) ด้ำนประมง เกษตรกร ร้อยละ 60.67 ได้รับปัจจัยกำรผลิต เช่น ปลำนิล 
ปลำดุก ปลำตะเพียน กบ เป็นต้น และน ำไปเลี้ยง ร้อยละ 99.12 โดยส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน
และแจกเพ่ือนบ้ำน 

(2.3.4) กำรผลิตสินค้ำปลอดภัย เกษตรกร ร้อยละ 3.33 ได้รับปัจจัยกำรผลิต 
เช่น ปุ๋ย สำร พด. เป็นต้น ผู้ที่ได้รับปัจจัยกำรผลิตได้น ำไปใช้แล้วทุกรำย 

(2.4) ผลผลิตทำงกำรเกษตร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

(2.4.1) ข้ำว ผลผลิตข้ำวนำปีเพ่ิมขึ้น 41.49 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.68  
จำก 730.25 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นเป็น 771.74 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับข้ำวนำปรัง ปี 2557/2558  
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำ เนื่องจำกเกิดภำวะภัยแล้ง 

(2.4.2) ยำงพำรำ ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 1.95 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.01  
(จำก 192.40 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 194.35 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วนใหญ่เกษตรกรเปลี่ยนจำกกำรขำย
ยำงแผ่นมำเป็นกำรขำยขี้ยำง    

(2.4.3) มะพร้ำว ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 69.41 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.13 
(จำก 853.95 บำทต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเป็น 923.36 กิโลกรัมต่อไร่) 

(2.4.4) ทุเรียน  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 81.32 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.50  
(จำก 492.91 บำทต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเป็น 574.23 กิโลกรัมต่อไร่)  

(2.4.5) ปำล์ม ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 239.25 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.64  
(จำก 1,754.56 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเป็น 1,993.81 กิโลกรัมต่อไร่)  

(2.4.6) กำแฟ  ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 48.79 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.27  
(จำก 103.21 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมเป็น 152.00 กิโลกรัมต่อไร่) โดยปลูกเสริมในสวนทุเรียน และสวน
ยำงพำรำมำกขึ้น 

(2.4.7) ด้ำนประมง เกษตรกรส่วนใหญเ่ลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและแจก
เพ่ือนบ้ำน  โดยผลผลิตลดลง เฉลี่ย 30.50 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.26 (จำก 104.25 กิโลกรัม
ต่อไร่ เหลือ 73.75 กิโลกรัมต่อไร)่ 

(2.5) ควำมเข้มแข็งของเกษตรกร 
(2.5.1) กลุ่มผู้ใช้น้ ำ  เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร เดิมเป็นสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำ

อยู่แล้ว หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรเป็นสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำเพ่ิมมำกข้ึน คิดเป็นร้อยละ 99.43 ทุกคน
เข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ ำ เฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง  และเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรดูแล
รักษำระบบชลประทำน คิดเป็นร้อยละ 93.71 เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง 

(2.5.2) กลุ่มเกษตรกร  เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร มีกำรรวมกลุ่มเกษตรกร
มำกขึ้นร้อยละ 16.57 จำกก่อนมีโครงกำร ร้อยละ 32.57 เป็นร้อยละ 49.14 หลังโครงกำร โดยเป็นกลุ่ม
ที่รวมตัวกันเพ่ือกำรขำยผลผลิต ซึ่งพ่อค้ำจะมำที่จุดรับซื้อ เช่น บ้ำนของประธำนกลุ่ม หรือสถำนที่ที่จัดไว้
ของกลุ่ม เช่น กลุ่มข้ำวชุมชน กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว กลุ่มตลำดประมูลยำง เป็นต้น ส ำหรับกำรรวมตัว 
ของเกษตรกรเพื่อกำรผลิต และกำรแปรรูปยังมีน้อยมำก 

(2.6) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร เช่น 
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 56.00 และมีควำมพึงพอใจในเรื่องกำรได้รับน้ ำ กำรส่งเสริม
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ด้ำนกำรตลำดและกำรพัฒนำอำชีพ ระดับปำนกลำง ร้อยละ 29.14 เนื่องจำกในปี 2557 ประสบปัญหำ
ภัยแล้ง 

(2.7) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(2.7.1) น้ ำไม่เพียงพอใช้ในกำรเกษตร เนื่องจำกภำวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น ท ำให้ 

ผลผลิตไม่ได้ผลเท่ำที่ควร  เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลำกำรเพำะปลูกให้เหมำะสม หรือปรับเปลี่ยน
เป็นพืชที่ใช้น้ ำน้อย 

(2.7.2) รำคำผลผลิตตกต่ ำ เช่น รำคำข้ำว  ยำงพำรำ เป็นต้น เกษตรกรแก้ไข
ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่ำงอ่ืนที่ได้รำคำดี  โดยเกษตรกรต้องกำรให้ภำครัฐช่วยเหลือทำงด้ำนรำคำผลผลิต  

(2.7.3) เกษตรกรต้องกำรให้ภำครัฐสนับสนุนทำงด้ำนกำรตลำด และกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือให้สำมำรถต่อรองรำคำได้ 

(2.7.4) กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ แม้ว่ำเกษตรกรจะมีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำร แต่ยังต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ลงพื้นทีเ่พ่ือตรวจเยี่ยมให้มำกกว่ำนี้  

 

2) การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรแก่เกษตรกร

และผู้ใช้น้ ำทั่วไป และเพ่ิมปริมำณน้ ำในพ้ืนที่กำรเกษตร และอ่ำงเก็บน้ ำต่ำง ๆ ด ำเนินกำรวิจัย และพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรท ำฝน และเพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพด้วยกำรใช้อำกำศยำน มีเป้ำหมำย คือ เกษตรกร และผู้ใช้น้ ำทั่วไปในพ้ืนที่ที่ประสบ  
ภัยแล้ง 

ผลการด าเนินงาน  
(1) ปฏิบัติกำรฝนหลวง มีพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์คิดเป็นพ้ืนที่ 163.78 ล้ำนไร่ 

หรือร้อยละ 102.36 ของเป้ำหมำย 160 ล้ำนไร่  โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำยที่มีฝนตกแล้ว 223.50 ล้ำนไร่  
จำกเป้ำหมำย 230 ล้ำนไร่ 

(2) ด ำเนินกำรศึกษำและพัฒนำกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง ครบตำมเป้ำหมำย 3 โครงกำร ได้แก่ 
โครงกำรกำรศึกษำพัฒนำระบบพยำกรณ์อำกำศ สภำวะอำกำศชั้นบน ช่วยในกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติกำร
ฝนหลวง กรณีศึกษำ : ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 
ประยุกต์ใช้ TITAN บริเวณภำคเหนือของประเทศไทย  กำรศึกษำอิทธิพลของแกนกลั่นตัวของเมฆและ
อนุภำคละอองลอยในกระบวนกำรเกิดฝนในประเทศไทย กรณีศึกษำ : ภำคเหนือ 

(3) จัดสรรงบประมำณ 1,563.43 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,136.24 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 72.68 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์น้ ำและเก็บน้ ำ โดยกำรจัดกำร

ให้น้ ำฝนที่ตกลงมำถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของควำมชื้นแก่ พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่ำ
ไปกัดเซำะดินในพ้ืนที่ตอนล่ำงให้เกิดควำมเสียหำย กักเก็บน้ ำไว้ใช้เพ่ือเกษตรกรรม และเพ่ือเป็นต้นแบบ
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำชุมชนที่มีกำรบริกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร เป้ำหมำยในพื้นที่เป้ำหมำย 8 แห่ง คือ 
จังหวัดจันทบุรี สุรินทร์ อ ำนำจเจริญ นครพนม มหำสำรคำม  เชียงใหม่  พะเยำ และสุรำษฎร์ธำนี  
ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ 2555 – 2559  
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(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ด ำเนินกำรส ำรวจ ออกแบบ ตีรำคำ ประกวดรำคำ และจัดซื ้อจัดจ้ำง 

เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 8 แห่ง ขณะนี้ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 8 แห่ง และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ำ พร้อมทั้ง
จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำแล้ว 8 แห่ง  ตำมเป้ำหมำย 

(1.2) จัดสรรงบประมำณ 57.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 55.63 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 96.14 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(1.3) ข้อค้นพบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
(1.3.1) บำงแห่งที่ประสบปัญหำกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ เช่น แหล่งน้ ำในอ ำเภอท่ำใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 5 เนื่องจำกเกิดปัญหำน้ ำท่วมขังในพ้ืนที่ด ำเนินงำน  
(1.3.2) กำรพัฒนำแหล่งน้ ำในอ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด ำเนินกำรได้เพียง   

ร้อยละ 66.00  เนื่องจำกเกิดปัญหำน้ ำท่วมขังในพ้ืนที่ด ำเนินงำนตอนนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
และอ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม ด ำเนินกำรได้เพียงร้อยละ 45.00  เนื่องจำกเป็นกำรขุดลอกหนอง  
ซึ่งกำรขุดลอกในระยะที่ 2 บริเวณที่ขุดลอกเป็นชั้นหิน – ดินดำน ซึ่งแข็งไม่สำมำรถท ำกำรขุดลอกได้ 
ผู้รับเหมำจึงหยุดด ำเนินกำรและขอแก้ไขแบบใหม่ 

(2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ เชียงใหม่ มหำสำรคำม สุรินทร์ ระหว่ำงวันที่  

15 – 16 กรกฎำคม และวันที่ 18 – 19 สิงหำคม 2558  โดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำง 40 รำย  
สำมำรถสรุปผลกำรติดตำมได้ดังนี้ 

(2.1) กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรตัวอย่ำงจังหวัดเชียงใหม่ มหำสำรคำม  
และสุรินทร์ มีส่วนร่วมในกำรยื่นค ำขอระบบท่อส่งน้ ำครบตำมเป้ำหมำย  มีเพียงจังหวัดพะเยำที่เกษตรกร 
มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ  83.33  เนื่องจำกเกษตรกรบำงรำยไปท ำงำนรับจ้ำงนอกพ้ืนที่  ส่วนกำรประชุม
ชี้แจงรำยละเอียดของโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรเข้ำร่วมฟังกำรประชุมชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรทุกรำย 

(2.2) กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยได้ใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ
อย่ำงเต็มที่ โดยเกษตรกรน ำน้ ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปลูกผักสวนครัวมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.24  
รองลงมำ คือ กำรท ำนำ ร้อยละ 29.41  กำรปลูกไม้ผล ร้อยละ 26.47  และใช้เลี้ยงวัว ร้อยละ 5.88  
ตำมล ำดับ ทั้งนี้ พบว่ำ หลังกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ ำ ท ำให้เกษตรกรมีน้ ำใช้เพียงพอทุกรำย 

(2.3) กำรได้รับค ำแนะน ำ/อบรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรทุกรำย
ได้รับกำรแนะน ำ/อบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทุกรำย ได้แก่ กำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำร้อยละ 18.35  
รองลงมำ คือกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรเลือกพืชที่ปลูกให้เหมำะสมกับปริมำณน้ ำที่มีร้อยละ 16.51 
กำรดูแลรักษำสภำพแหล่งน้ ำ ร้อยละ 15.60 วิธีกำรน ำน้ ำมำใช้ ร้อยละ 11.93 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มและกำรเลี้ยงปลำ ร้อยละ 9.18  กำรแบ่งรอบเวรกำรใช้น้ ำ ร้อยละ 7.34  ช่วงเวลำกำรปลูกพืช/
กำรใช้น้ ำ ร้อยละ 5.51  กำรก ำหนดกฎระเบียบของกลุ่มฯ ร้อยละ 4.59  และกำรเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1.83 
ตำมล ำดับ       

(2.4) ควำมพึงพอใจในภำพรวมเกษตรกรมีต่อโครงกำรในระดับมำก โดยเฉพำะ
ประเด็นที่ท ำให้พืชที่เพำะปลูกได้รับน้ ำเพียงพอตลอดปี ส่วนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำ มีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำก โดยเฉพำะกำรออกปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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(2.5) ประเด็นที่พบ 
(2.5.1) แหล่งน้ ำในบำงพ้ืนที่มีปริมำณน้ ำต้นทุนไม่เพียงพอ เนื่องจำกแหล่งน้ ำ

ที่รองรับน้ ำต้นทุนตื้นเขิน และมีขนำดเล็ก 
(2.5.2) ระบบท่อส่งน้ ำบำงแห่งไม่สำมำรถจ่ำยน้ ำได้อย่ำงทั่วถึงตำมที่ได้

ตั้งเป้ำหมำยไว้ โดยเฉพำะเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ห่ำงไกลจำกแหล่งน้ ำโครงกำรฯ 
(2.5.3) กลุ่มผู้ใช้น้ ำบำงแห่งยังไม่มีควำมเข้มแข็ง โดยเฉพำะสมำชิกที่ยังไม่ค่อย

มีควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มฯ 
(2.6) ข้อเสนอแนะ 

(2.6.1) พัฒนำแหล่งน้ ำต้นทุนให้มีควำมเพียงพอ ขุดลอกหรือขยำยแหล่งน้ ำ
ที่มีอยู่เดิมให้มีขนำดควำมจุเพิ่มมำกขึ้นและให้มีควำมเพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกร 

(2.6.2) ควรขยำยระบบท่อส่งน้ ำให้เข้ำถึงพ้ืนที่ของเกษตรกรที่อยู่ห่ำงไกล
จำกแหล่งน้ ำโครงกำรฯ 

(2.6.3) ควรจัดกำรอบรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ ำอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ องค์กรผู้ใช้น้ ำให้มีควำมเข้มแข็ง 

 

4) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ าฯ  
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรักษ์

ดินและน้ ำที่ริเริ่มมำจำกควำมต้องกำรของรำษฎร เพ่ือให้กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมหลักวิชำกำรและเกิด
ประโยชน์แก่รำษฎรในกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำในพ้ืนที่ที่มีกำรชะล้ำงพังทลำยของดินให้มำกที่สุด เป้ำหมำย 
เพ่ือให้มีแหล่งน้ ำไว้ใช้เพ่ือกำรเกษตร ทั้งกำรท ำนำหรือปลูกพืชนอกฤดูกำลและช่วงฤดูแล้งได้อย่ำงน้อย        
ปีละ 1 ครั้ง  

(1) ผลการด าเนินงาน 
(๑.1) กำรส ำรวจออกแบบ และจัดซื้อจัดจ้ำงครบ 150 แห่ง จ ำแนกเป็น แหล่งน้ ำ

ขนำดเล็ก 124 แห่ง และระบบส่งน้ ำในไร่นำ 29 แห่ง  และด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วทุกแห่ง ตำมเป้ำหมำย 
(1.2) จัดสรรงบประมำณ 901.38 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 848.23 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 94.10 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
(1.3) ข้อค้นพบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(1.3.1) จำกแหล่งน้ ำที่ก ำลังก่อสร้ำง 52 แห่ง พบปัญหำผู้รับเหมำยังไม่เข้ำ
ด ำเนินกำร ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี และร้อยเอ็ด รวม 3 แห่ง มีกำรชะลอกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกอยู่ในช่วง
เก็บเก่ียวผลผลิตของเกษตรกร 2 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง และอุทัยธำนี และประสบปัญหำน้ ำท่วมขัง
ในพ้ืนที่ก่อสร้ำง 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎ์ธำนี  

(1.3.2) แหล่งน้ ำที่เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมดแล้ว 
และเริ่มมีกำรด ำเนินกำรพัฒนำหรือก่อสร้ำงแล้ว 

(2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ และเชียงใหม่ 

ระหว่ำงวันที่ 14-18 ก.ค. 58  จังหวัดมหำสำรคำม และสุรินทร์ ระหว่ำงวันที่ 17-21 ส.ค. 58 พบว่ำ 
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(2.1) กำรมีส่วนร่วมในกำรยื่นขอแหล่งน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 100.00 ได้มี  
ส่วนร่วมในกำรยื่นควำมจ ำนงขอแหล่งน้ ำโครงกำรฯ โดยยื่นขอจำกผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน คิดเป็นร้อยละ 79.07 
ที่เหลือร้อยละ 20.93 ยื่นขอกับเทศบำล เกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำในขั้นตอนกำรยื่นขอและอนุมัติท ำได้
รวดเร็วไม่ล่ำช้ำ ร้อยละ 51.16 ส่วนร้อยละ 48.84  ให้ควำมเห็นว่ำขั้นตอนดังกล่ำวล่ำช้ำ เนื่องจำก
ขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรเกษตรในฤดูแล้งมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.42  รองลงมำขำดแคลนน้ ำ อุปโภค-
บริโภค ร้อยละ 60.47 และร้อยละ 44.19 ให้เหตุผลว่ำพ้ืนที่อยู่ไกลจำกแหล่งน้ ำ 

(2.2) กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำหลังมีโครงกำร พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 65.12  
ใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ โดยส่วนใหญ่ใช้น้ ำเพ่ือกำรท ำนำ อุปโภค-บริโภค และปลูกผักสวนครัว ร้อยละ 64.29 
28.57 และ 10.71 ตำมล ำดับ ที่เหลือร้อยละ 31.88 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจำกแหล่งน้ ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรเสร็จน้ ำยังมีน้อย และแหล่งน้ ำบำงแห่งยังขุดไม่เสร็จ จึงไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ 

(2.3) กำรได้รับกำรอบรม เกษตรกร ร้อยละ 23.26 ได้รับกำรอบรมควำมรู้ เพ่ือให้
เข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำร กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ ำ เป็นต้น 
ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 76.74 ไม่เข้ำรับกำรอบรม เนื่องจำกไม่มีเวลำติดภำรกิจในหน้ำที่ประจ ำ 

(2.4) กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดน้ ำ  เกษตรกร ร้อยละ 42.44 มีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เช่น ร่วมกันวำงแผนในกำรปลูกพืชให้เหมำะสมกับปริมำณน้ ำ ร่วมก ำหนด
รอบเวรกำรใช้น้ ำ ฯลฯ  ส่วนในด้ำนกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ พบว่ำ เกษตรกรมีส่วนร่วม ร้อยละ 44.19  
โดยมีส่วนร่วมในกำรขุดลอกคูคลอง ซ่อมแซมคูคลองส่งน้ ำ ฯลฯ 

(2.5) ควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของ
โครงกำรอยู่ในระดับปำนกลำง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยเกษตรกรเห็นว่ำกำรพัฒนำแหล่งน้ ำดังกล่ำว   
ช่วยรักษำควำมชุ่มชื้นในดิน กักเก็บน้ ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงและช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนน้ ำอุปโภค - บริโภคได้ 

(2.6) ประเด็นที่พบ 
(2.6.1) แหล่งน้ ำของโครงกำรบำงแห่งขำดระบบส่งน้ ำให้เข้ำถึงแปลงเกษตร 

ท ำให้กำรจัดสรรน้ ำไม่ท่ัวถึง โดยเฉพำะแปลงของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่กำรเกษตรห่ำงไกลจำกแหล่งน้ ำ 
(2.6.2) กำรด ำเนินงำนขุดลอกในพื้นที่หนองขี้เหล็ก จังหวัดมหำสำรคำม

ไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เนื่องจำกผู้รับเหมำทิ้งงำนโดยไม่ทรำบสำเหตุ อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรเห็นว่ำ
ถ้ำโครงกำรนีส้ ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ เกษตรกรจะได้รับประโยชน์มำก 

(2.7) ข้อเสนอแนะ 
ควรเพ่ิมงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดสร้ำงระบบส่งน้ ำให้เข้ำถึงแปลงของ

เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลจำกแหล่งน้ ำให้มำกยิ่งขึ้น 
 

2.3 งานส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.3.1 ด้านการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์12 หน่วยงำน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึง
กำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและ     
เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนวิชำกำร หน่วยงำนส่งเสริม ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
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เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลในกำรให้บริกำรและแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน  เป้ำหมำย 
เกษตรกร 46,200 รำย/ปี จัดคลินิก 4 ครั้ง/จังหวัด/ปี  

ผลการด าเนินงาน    
(1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรำชำนุเครำะห์ฯ แล้ว จ ำนวน 308 ครั้ง 

ตำมเป้ำหมำย 
(2) กำรให้บริกำรคลินิกต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำรในคลินิกต่ำง ๆ 86,209 รำย คิดเป็นร้อยละ 186.60 ของเป้ำหมำย 
46,200 รำย  ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบริกำรเสร็จสิ้นภำยในงำน  

(3) จัดสรรงบประมำณ 47.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 46.76 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 99.24 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
 2.1) โครงการหลวง 

หน่วยงำนงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่โครงกำรหลวงด ำรงชีวิตภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทำงของโครงกำรหลวง ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2558 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ด ำเนินกำรให้เกษตรกรและรำษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรหลวงได้รับน้ ำ

อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม โดยก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ อำคำรบังคับน้ ำ ระบบส่งน้ ำและบ่อพักน้ ำ 
จ ำนวน 5 แห่ง ด ำเนินกำรเสร็จตำมเป้ำหมำย  

(1.2) พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงกำรหลวง โดยถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนพันธุ์และกำรผลิตข้ำวแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
612 รำย หรือร้อยละ 102.00 ของเป้ำหมำย 600 รำย  

(1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์ สร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร 
สัตว์ปีก แพะ/แกะ 27 แห่ง ร้อยละ 122.73 ของเป้ำหมำย  ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร และสัตว์ปีก 362 รำย     
ร้อยละ 164.55 ของเป้ำหมำย 220 รำย สนับสนุนพันธุ์สุกร และสัตว์ปีก 12 รำย สนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน 
เวชภัณฑ์ โคเนื้อ 510 รำย ร้อยละ 170.57 ของเป้ำหมำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 25 แห่ง ร้อยละ 113.64 
และกองทุนยำสัตว์ 13 แห่ง ร้อยละ 108.33 ของเป้ำหมำย ส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะแก่เกษตรกร 
285 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.4) สนันสนุนข้อมูลด้ำนวิชำกำร เน้นกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่โครงกำรหลวง ด ำเนินกำรแล้ว 4 เรื่อง ตำมเป้ำหมำย  

(1.5) ด ำเนินกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินบนพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชัน 
และฟ้ืนฟูดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 38 ศูนย์ โดยจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำชุมชน
พ้ืนที่สูง 4,791 ไร่ หรือร้อยละ 106.47 ของเป้ำหมำย 4,500 ไร่ พ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 
5,000 ไร่ และพ้ืนที่ที่แก้ไขปัญหำกำรปลูกฝิ่น 1,000 ไร่  ตำมเป้ำหมำย 
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(1.6) ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดท ำบัญชีต้นกล้ำเศรษฐกิจพอเพียง/บัญชีรับ-จ่ำย
ในครัวเรือนแก่นักเรียนและเกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำรหลวง เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำบัญชีของตนเองและ
ครอบครัวได้ 714 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 14 รำย นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมครูบัญชีเยำวชน 40 รำย
หรือร้อยละ 173.91 ของเป้ำหมำย 23 รำย  

(1.7) ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพ้ืนที่
กำรเกษตรของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่แก่เกษตรกร 1,500 รำย 
นอกจำกนี้ยังมีแผนส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น/พืชผักเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้แก่เกษตรกร 136 รำย 
ตำมเปำ้หมำย 

(1.8) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 5 จังหวัด รวม 48 สหกรณ์ และ 5 กลุ่ม พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์  
53 กิจกรรม และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 2 จังหวัด 5 สหกรณ ์ 

(1.9) จัดสรรงบประมำณ 173.47 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 169.85 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 97.91 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่สหกรณ์ห้วยส้มป่อย จังหวัดเชียงใหม่ พบประเด็นดังนี้ 
(2.1) สหกรณ์มีกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต และให้เช่ำโรงเรือน

เพำะปลูก  มีปริมำณธุรกิจประมำณ 40,000 บำทต่อเดือน โดยศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงจะเป็นก ำหนด
แผนกำรผลิต รำคำประกัน และท ำธุรกิจเฉพำะสมำชิกท่ีผ่ำนกำรอบรม GAP ผลผลิตที่จ ำหน่ำย ได้แก่ พลับ 
เสำวรส อะโวคำโด  ผัก  และกำแฟ โดยเกษตรกรจะส่งผ่ำนศูนย์ฯ บำงส่วนน ำไปขำยเอง ซึ่งในช่วงเดือน
มีนำคม – เมษำยน จะประสบปัญหำภัยแล้ง และขำดแคลนน้ ำใช้ในกำรเพำะปลูก 

(2.2) สหกรณ์ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนจำกงบกองทุนพัฒนำสหกรณ์  
400,000 บำทต่อปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 โดยให้สมำชิกกู้ยืมเพ่ือสร้ำงโรงเรือนพลำสติก ซึ่งพบว่ำ 
มีปัญหำลูกหนี้เงินกู้โรงเรือนพลำสติกค้ำงช ำระ เนื่องจำกโรงเรือนเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ท ำให้ไม่สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ได้  

(2.3) ควำมหลำกหลำยของชนเผ่ำและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ส่งผลต่อสหกรณ์   
ที่มีสมำชิกหลำยชนเผ่ำรวมกัน จะไม่สนใจท ำธุรกิจกับสหกรณ์ ถ้ำชนเผ่ำนั้นไม่ได้เป็นผู้น ำสหกรณ์ ประกอบ
กับพ้ืนที่ห่ำงไกลและทุรกันดำร ซึ่งเป็นปัญหำในกำรเข้ำไปแนะน ำส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม หรือให้ควำมรู้
เกี่ยวกับหลักกำรสหกรณ ์

(2.4) ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรท ำควำมเข้ำใจ ประชำสัมพันธ์งำน
และหลักกำรสหกรณ์ให้ทั้งผู้น ำชนเผ่ำ เกษตรกรในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งประสำนงำนกับกรมส่งเสริม
กำรเกษตรในกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรกรมำตรฐำน GAP ในส่วนของหนี้สินค้ำงช ำระควรมีกำรติดตำม
เร่งรัดหำแนวทำงให้ลูกหนี้ช ำระหนี้คืนตำมก ำหนดสัญญำ   

 

2.2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 
กรมชลประทำน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
ได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง น ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเกษตรที่ประสบ
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ผลส ำเร็จจำกโครงกำรหลวงขยำยผลไปสู่พ้ืนที่สูงอ่ืน ๆ เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตร
ไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2558  

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ด ำเนินกำรให้เกษตรกรและรำษฎร์ที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรหลวงได้รับน้ ำ

อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม โดยก่อสร้ำงฝ่ำยพร้อมระบบส่งน้ ำ อำคำรบังคับน้ ำ ระบบส่งน้ ำและบ่อพักน้ ำ 
จ ำนวน 4 แห่ง ตำมเป้ำหมำย  

(1.2) ถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์ ผ่ำนกำรสร้ำงฟำร์ม
สำธิตสุกร สัตว์ปีก แพะ/แกะ และกระต่ำย 46 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/
สัตว์ปีก 389 รำย หรือร้อยละ 108.66 ของเป้ำหมำย 358 รำย กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพ
ของพ้ืนที่ โดยสนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ 190 รำย ร้อยละ 105.56 ของเป้ำหมำย 180 รำย  
จัดตั้งกองทนุอำหำรสัตว์/กองทุนยำสัตว์แล้ว 16 แห่ง  พร้อมทั้งส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะในพ้ืนที ่
100 ไร่  และสนับสนุนพันธุ์สุกร และพันธุ์สัตว์ปีก 4 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพื้นที่สูงแก่เกษตรกร 800 รำย 
นอกจำกนี้ ยังมีจัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนำวเพ่ือกำรเรียนรู้ 90 ไร่  กำรปลูกพืชผัก
เมืองหนำว 80 ไร่ และกำรสำธิตกำรปลูกไม้ดอกเมืองหนำว เพ่ือกำรเรียนรู้แก่เกษตรกร 10 ไร่ ตำมเป้ำหมำย 

(1.4) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 7 จังหวัด รวม 3 สหกรณ์ และ 15 กลุ่ม พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 29 กิจกรรม 
ตำมเป้ำหมำย 

(1.5) จัดสรรงบประมำณ 39.58 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 39.22 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.09 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 

แม่สอง ต ำบลแม่สอง อ ำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงคลองลำน อ ำเภอ   
คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ระหว่ำงวันที่ 17 - 21 พฤษภำคม 2558 สรุปได้ ดังนี้ 

(2.1) จังหวัดตำก 
(2.1.1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตำก 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำรเรียนรู้และเพ่ือกำรพัฒนำสู่กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่
โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สอง ณ กลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สอง 
(กลุ่มปลูกผักบ้ำนแม่ระเมิง) และประชุมประสำนงำนกับมูลนิธิโครงกำรหลวง ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 
จ ำนวน 2 ครัง้ 

- กลุ่มเตรียมสหกรณ์ โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สอง 
บ้ำนแม่ระเมิง  มีสมำชิก 40 รำย คณะกรรมกำรกลุ่ม 9 รำย ทุนเรือนหุ้น 88,939.78 บำท กิจกรรมที่
ด ำเนินกำรได้แก่ กำรจัดปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรให้แก่สมำชิก เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก เมล็ดพันธุ์พืช 
อำหำรสัตว์ ท่อและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร เป็นต้น  และรวบรวมผลผลิตผักจำกสมำชิก (กวำงตุ้ง ฮ่องเต้ 
สลัด ฟักทอง แตงกวำ ขึ้นฉ่ำย คะน้ำ กะหล่ ำปลี) จ ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรในหมู่ 8 และหมู่บ้ำนใกล้เคียง 
ทั้งนี้ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ฯ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนเงินอุดหนุนเจ้ำหน้ำที่
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ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด เนื่องจำกกลุ่มเตรียมสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นอยู่ระหว่ำงทดลองกำรรวมกลุ่ม
เป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์  

- ประเด็นที่พบ คือ เกษตรกรสมำชิกยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในระบบกำรท ำงำนแบบสหกรณ์ ไม่เข้ำใจบทบำทกำรเป็นสมำชิก ขำดกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือธุรกิจ
ของสหกรณ์ นอกจำกนี้ เกษตรกรสมำชิกเป็นชนเผ่ำปะกอกะญอ มีปัญหำด้ำนกำรสื่อสำรภำษำไทย  

- ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรท ำควำมเข้ำใจ 
ประชำสัมพันธ์งำนและหลักกำรสหกรณ์ให้ทั้งผู้น ำชนเผ่ำและเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยเน้นกำรท ำควำมเข้ำใจ
กับเกษตรกรสมำชิกมำกกว่ำกลุ่มปกติ  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มและปรับรูปแบบ   
กำรบริหำรจัดกำรให้เหมำะสมกับเกษตรกรสมำชิก  

(2.1.2) สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดตำก 

- พ้ืนที่ด ำเนินกำรบ้ำนแม่ระเมิง หมู่ที่ 8 ต.แม่สอง อ.ท่ำสองยำง    
จ.ตำก ครอบคลุมพ้ืนที่ 500 ไร่ ด ำเนินกำรแล้ว 400 ไร่ กิจกรรมที่ด ำเนินกำรได้แก่ งำนก่อสร้ำงระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ ำ (ท ำคันคูรับน้ ำขอบเขำ ระยะทำง 47.80 กิโลเมตร และอำคำรชะลอควำมเร็วของน้ ำ 
60 จุด อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร)  กิจกรรมปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น โดยสนับสนุนต้นพันธุ์มะพร้ำวน้ ำหอม ส้มโอ
ขำวน้ ำผึ้ง เงำะ มะเฟือง ทุเรียน มะนำวแป้น น้อยหน่ำ ล ำไย มะปรำง ส้มเขียวหวำน ลิ้นจี่ ไผ่รวก และ
หมำก รวม 6,800 ต้น 

- กิจกรรมสำธิตและส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภำพ 
โดยปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ น้ ำตำลทรำย สำรเร่ง พด. และถังหมัก  

(2.1.3) ศูนย์พัฒนำเกษตรที่สูงจังหวัดตำก 
- ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงตำมแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่เกษตรกร 40 รำย ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเมืองหนำวในพ้ืนที่ 5 ไร่ (อะโวกำโด้ และเสำวรส) 
สนับสนุน  ต้นพันธุ์ เช่น อะโวคำโด้ เสำวรส รวม 500 ต้น และปุ๋ยเคมี 1,000 กิโลกรัม รวมทั้งพืชผัก
เมืองหนำว เช่น ผักกวำงตุ้ง ถั่วฝักยำว มะเขือ และแตงกวำ จัดทัศนศึกษำดูงำนที่ศูนย์พัฒนำเกษตรที่สูง
จังหวัดตำก และจัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกไม้ดอกเมืองหนำว 1 แปลง 

(2.1.4) สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง 
- ส่งเสริมกำรปลูกผักปลอดภัยในระบบโรงเรียนเป็นปีที่สอง

ของแผนระยะ 3 ปี มีโรงเรือนปลูกผัก 44 โรงเรือน มีผลผลิตผักจ ำหน่ำยตลำดในชุมชน 43,612 
กิโลกรัม 

- ส่งเสริมปลูกเสำวรสหวำน (พันธุ์เบอร์ 2 ) แก่เกษตรกร   
ในพ้ืนที่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เกษตรจ ำนวน 13 รำย พ้ืนที่เพำะปลูก 23 ไร่ เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ผลผลิตเสำวรส 3,360 กิโลกรัม เป็นเงิน 105,510 บำท และในปี พ.ศ. 2558 มีเกษตรกรสนใจปลูก
เสำวรสหวำนเพิ่มอีก 36 รำย พ้ืนที่ 51 ไร่ 3 งำน 

- ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟอรำบิก้ำ โครงกำรขยำยผลโครงกำร
หลวงแม่สองเริ่มด ำเนินกำรส่งเสริมปลูกกำแฟอรำบิก้ำและดูแลรักษำสวนกำแฟให้เกษตรกรในพ้ืนที่ Site A 
จ ำนวน 8 กลุ่มบ้ำน เกษตรกร 59 รำย พ้ืนที่ 132 ไร่ โดยกำแฟอรำบิก้ำของเกษตรกรที่ส่งเสริมปลูกและ
ดูแลทยอยให้ผลผลิตแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และในปี พ.ศ. 2558 เกษตรกร จ ำนวน 5 กลุ่มบ้ำน 43 
รำย สำมำรถเก็บผลผลิตกำแฟจ ำหน่ำยได้จ ำนวน 3,092.3 กิโลกรัม (กะลำ) มีรำยได้ 239,331 บำท 
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โดยกำรรวบรวมผลผลิตแล้วจ ำหน่ำยในลักษณะกับกลุ่มบริษัท thai chiasso ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงลุ่มน้ ำ
สำละวินได้มีกำรท ำตลำดตำมข้อตกลงร่วมกันไว้ก่อนแล้ว 

- ส่งเสริมกำรปลูกพืชไร่ จ ำนวน 2 ชนิด คือ ข้ำว โดยเน้นเพ่ือ
กำรบริโภคในครัวเรือนรวม 20 รำย พ้ืนที่ 216 ไร่ ในปีเพำะปลูก 2557/58 มีปริมำณผลผลิต 65,400 
กิโลกรัม มูลค่ำ 654,000 บำท  และพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลืองและถั่วเขียว 41 รำย พ้ืนที่ 85 ไร่     
มีปริมำณผลผลิตรวม 28,177 กิโลกรัม มูลค่ำ 441,442 บำท   

- ปลูกพืชท้องถิ่นที่มีศักยภำพทำงกำรตลำด จ ำนวน 5 ชนิด
ได้แก่ เร่ว หมำก พลู บุก และลูกเนียง ซึ่งทำงโครงกำรได้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่เพำะ
ขยำยพันธุ์ และปลูกในพ้ืนที่ท ำกินเพ่ือเป็นรำยได้ โดยในปี พ.ศ. 2558 เกษตรกรสำมำรถจ ำหน่ำยพืช
ท้องถิ่นได้ 118,160 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,468,780 บำท 

- ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร เพ่ือเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนปลอดภัย
เลี้ยงคนในชุมชน ในรูปแบบของสุกรหลุม สุกรฟำร์ม และกำรให้บริกำรดูแลสุขอนำมัยสุกรเดิมของ
เกษตรกร เกษตรกรภำยใต้กำรดูแลของโครงกำรสำมำรถจ ำหน่ำยสุกร 178,200 บำท คิดเป็นเนื้อสุกร
จ ำนวน 1,782 กิโลกรัม (34 ตัว)   

- ส่งเสริมอำชีพนอกภำคกำรเกษตร (หัตถกรรม) ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 จ ำนวน 3 กลุ่มบ้ำน ได้แก่ บ้ำนวะโดรโกร บ้ำนเชียงแก้ว และบ้ำนซอแขร่วำคี มีสมำชิกทั้งสิ้น
จ ำนวน 30 คน สำมำรถผลิตชิ้นงำนจ ำหน่ำยตำมแหล่งต่ำง ๆ เช่น งำนโครงกำรหลวง กลุ่มแปรรูปผ้ำทอ
บ้ำนพระบำทห้วยต้ม กลุ่ม OTOP และภำยในชุมนได้ 748 ชิ้น มีรำยได้ 29,066 บำท 

- กลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สอง 
มีสมำชิกทั้งสิ้น จ ำนวน 41 รำย 87 หุ้น มีเงินทุนหมุนเวียน จ ำนวน 1,181,130 บำท  จ ำหน่ำยปัจจัย
กำรผลิต (เดือนตุลำคม 2557 – เดือนเมษำยน 2558) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน 454,915 บำท 

(2.2) จังหวัดก ำแพงเพชร 
(2.2.1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดก ำแพงเพชร  

- ด ำเนินกำรกิจกรรมอ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำให้
ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ทั้ง 4 กลุ่มเตรียมสหกรณ์  และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำน
ด้ำนสหกรณ์ 3 ครั้ง ร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวง 2 ครั้ง  

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
จัดกิจกรรมเสวนำชุมชน แบบมีส่วนร่วมโดยวิธีกำรสหกรณ์ และประชุมประสำนงำนกับมูลนิธิโครงกำรหลวง 
ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 3 ครั้ง  

- เตรียมกลุ่มสหกรณ์  4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้ำนน้ ำพระทัย  
บ้ำนสุขวิจิตรพัฒนำ บ้ำนอุดมทรัพย์ และบ้ำนปำงมะละกอ จ ำนวน 109 รำย โดยกิจกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุน
มีเพียงกำรให้สินเชื่อแก่สมำชิก ไม่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนเงินอุดหนุนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด  

- ประเด็นที่พบ เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำเย้ำ 
ม้ง กะเหรี่ยงที่อพยพมำจำกที่อ่ืน สื่อสำรและเขียนภำษำไทยไม่ได้ ขำดผู้น ำที่เสียสละ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
รวมทั้งควำมกระตือรือร้นในกำรรวมกลุ่ม และเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ ท ำให้ต้องออกไปรับจ้ำงที่อ่ื น 
นอกจำกนี้ ยังขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนให้ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมสหกรณ์ และไม่มี
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำที่รับผิดชอบในพ้ืนที่โครงกำรที่สำมำรถสื่อสำรกับเกษตรกรได้ 
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(2.2.2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวก ำแพงเพชร  
- ผลกำรด ำเนินงำน สำมำรถด ำเนินกำรเฉพำะกิจกรรมส่งมอบ

ปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้ำว กข 29 ปุ๋ยเคมีสูตร ฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผล สำรป้องกันก ำจัดแมลง  
ผ้ำลี่ตำข่ำย ส่วนกำรจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเพำะปลูกข้ำวตำมโครงกำร 13 ไร่ และจัดฝึกอบรมเกษตรกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 3 ครั้ง  

- ประเด็นที่พบ คือ พ้ืนที่ของเกษตรกรไม่เหมำะส ำหรับท ำแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ เกิดสภำวะฝนแล้งไม่ตกตำมฤดูกำลเพำะปลูก ท ำให้กิจกรรม
กำรเตรียมพ้ืนที่เพำะปลูก และกำรฝึกอบรมเกษตรกรล่ำช้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนได้ 

- ข้อเสนอแนะ กรมกำรข้ำวควรปรับแผนกำรผลิต จำกกำรท ำ
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ เปลี่ยนเป็นกำรปลูกข้ำวเพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือน เนื่องจำกกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
มีวิธีกำรและขั้นตอนกำรเพำะปลูกที่ต้องอำศัยกำรดูแลเอำใจใส่มำกกว่ำกำรปลูกข้ำวโดยทั่วไป และปรับแผน  
กำรฝึกอบรม และเพ่ิมหลักสูตรเสริมอำชีพก่อนฤดูกำลเพำะปลูก  

 

2.3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน 
กรมชลประทำน กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำน

รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง และเรียนรู้ พัฒนำต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนต่ำง ๆ โดยใช้
แนวทำงของโครงกำรหลวงและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ที่สอดคล้องกับ
สภำพภูมิสังคม มีเป้ำหมำย เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่น
อย่ำงยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตำก  ระยะเวลำด ำเนินกำร ปี 2558 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) จัดหำแหล่งน้ ำและบริหำรจัดน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือ

แก้ไขปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยก่อสร้ำงแหล่งน้ ำ ได้แก่ ฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ สระเก็บน้ ำ และ
อำคำรบังคับน้ ำ จ ำนวน 4 แห่ง ตำมเป้ำหมำย 

(1.2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงและสุขำภิบำลสัตว์ และกำรผลิตอำหำรสัตว์บนพ้ืนที่สูง 
โดยมีแผนด ำเนินกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร และสัตว์ปีก 24 แห่ง  โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 
260 รำย  โครงกำรสนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 4 รำย  กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของ
พ้ืนที่แก่เกษตรกร 30 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์/ยำสัตว์ 10 แห่ง พร้อมทั้งส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำ
สำธำรณะ 20 ไร่  ตำมเป้ำหมำย 

(1.3) กรมประมง เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ สร้ำงแหล่งโปรตีน
จำกสัตว์น้ ำ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจืด 1.022 ล้ำนตัว หรือร้อยละ 102.20 ของเป้ำหมำย 1 ล้ำนตัว และ  
มีแผนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงปลำในบ่อดิน/บ่อพลำสติก และกบแบบล้อมคอกในบ่อดิน 
รวม 60 รำย  

(1.4) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและจัดท ำแผนกำรผลิตของเกษตรกร 600 รำย 
ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลเมืองหนำว/ไม้ยืนต้น 52 ไร่ และฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 10 กลุ่ม  ตำมเป้ำหมำย 

(1.5) จัดสรรงบประมำณ 38.69 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 37.77 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 97.62 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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(2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่บ้ำนเลอตอ ม.13 

ต ำบลแม่ตื่น อ.แม่ละมำด จ.ตำก ของศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดตำกและส ำนักงำนประมงจังหวัดตำก 
พบประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

(1.1) ระยะทำงเข้ำศูนย์ปฏิบัติกำรของโครงกำรฯ เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหำกำรปลูกฝิ่น 
และยำเสพติด ค่อนข้ำงเป็นอันตรำยต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

(1.2) ประชำชนในพื้นที่เป็นชนเผ่ำกะเหรี่ยง ไม่สำมำรถพูดภำษำไทยได้   
จึงไม่สำมำรถสื่อสำรกับเกษตรกรให้เข้ำใจได้โดยตรง ต้องมีเจ้ำหน้ำที่เป็นล่ำมแปล มีควำมล ำบำกในกำรติดต่อ
ประสำนงำน เนื่องจำกในพ้ืนที่โครงกำรฯ กำรติดต่อสื่อสำรยังเข้ำไปไม่ถึง 

(1.3) ในฤดูฝนกำรเข้ำปฏิบัติงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย      
ควำมยำกล ำบำกเนื่องจำกถนนเป็นดินลูกรัง ทำงลำดชันสูง และกำรขนส่งล ำเลียงพันธุ์สัตว์น้ ำค่อนข้ำง
ล ำบำก มีควำมเสี่ยงต่ออัตรำกำรรอดของสัตว์น้ ำ 

(1.4) พ้ืนที่เกษตรกรที่ใช้เลี้ยงกบอยู่ไกลบ้ำน กำรเอำใจใส่ดูแลไม่ดีเท่ำที่ควร 
อีกท้ังเกษตรกรไม่มีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงกบมำก่อน  ท ำให้อัตรำกำรรอดต่ ำ 

(1.5) ข้อเสนอแนะ  
(1.5.1) ควรเพ่ิมกิจกรรมด้ำนส ำรวจชลชีววิทยำประมงในแหล่งน้ ำ 

เพ่ือเป็นกำรติดตำมและประเมินผลกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
(1.5.2) ควรประสำนกับหัวหน้ำกลุ่มหมู่บ้ำนหรือผู้น ำในพ้ืนที่ เพ่ือลด

ปัญหำเรื่องกำรติดต่อสื่อสำร 
(1.5.3) ปรับแผนกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิตให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ และ

ช่วงฤดูกำรผลิต 
(1.5.4) ควรมีกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยประสำน

ควำมร่วมมือกับหัวหน้ำกลุ่มหมู่บ้ำนหรือผู้น ำในพ้ืนที่ 
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง และโครงกำรขยำยผล

โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ตำก ก ำแพงเพชร สรุปผลได้ 
ดังนี้ 

(2.1) อำชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกร ร้อยละ 76.19 และรับจ้ำงทั่วไป ร้อยละ 23.81 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำร เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 32.60 ปลูกผัก รองลงมำเลี้ยงสัตว์น้ ำ ได้แก่ 
กบล้อมคอกในบ่อดิน และเลี้ยงปลำในบ่อพลำสติก ร้อยละ 26.09 ท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
ร้อยละ 21.74 ที่เหลือร้อยละ 19.57 เลี้ยงสัตว์ 

(2.2) กิจกรรมในโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 36.60 ด ำเนินกิจกรรม
ปลูกผัก รองลงมำร้อยละ 26.09 เลี้ยงสัตว์น้ ำ (ปลำ กบ)  ร้อยละ 21.74 ท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้ำว และร้อยละ 19.57 เลี้ยงสัตว์ (สุกร ไก)่ 

(2.3) ปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกรตำมโครงกำร  
(2.3.1) ผู้ปลูกผัก จะได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก เช่น กวำงตุ้ง ผักกำดขำวปลี 

ผักกำดเขียวปลี  กะหล่ ำปลีผักบุ้งจีน คะน้ำ แตงกวำญี่ปุ่น มะเขือเทศ ฟักทอง บี้ทรูท พริกหวำนเขียว พริก
หวำนแดง พริกหวำนเหลือง เป็นต้น และโรงเรือน 3 โรงต่อรำย พร้อมระบบน้ ำหยด  มุ้งตำข่ำย  พลำสติก  
นอกจำกนี้ยังมีมูลสัตว์ 20 กระสอบต่อรำย ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเอบี และสำรไล่แมลง 
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(2.3.2) เลี้ยงสัตว์น้ ำ  เลี้ยงกบล้อมคอกในบ่อดิน ได้รับพันธุ์กบ 500 
ตัวต่อรำย บ่อดินขนำด 10 ตำรำงเมตร สแลม 1 ม้วน ขนำด 15 เมตร และอำหำรสัตว์น้ ำ ขนำด 20 กิโลกรัม 
จ ำนวน 4 กระสอบ ส่วนเลี้ยงปลำในบ่อพลำสติกได้รับพันธุ์ปลำ 2,000 ตัวต่อรำย บ่อขนำด 15 ตำรำงเมตร 
พลำสติก อำหำรปลำขนำด 20 กิโลกรัม จ ำนวน 2 กระสอบ ร ำละเอียด 20 กิโลกรัม 

(2.3.3) กำรท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรได้รับ
กำรสนับสนุนต่อรำย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้ำว กข 29 จ ำนวน 25 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ขนำด 
50 กิโลกรัม จ ำนวน 1 กระสอบ  ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ขนำด 50 กิโลกรัม จ ำนวน 1 กระสอบ  ฮอร์โมน   
1 ขวด กระสอบปอ 4 ใบ และผ้ำรองตำกเมล็ดพันธุ์ 2 ผืน 

(2.3.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์  ได้รับกำรสนับสนุนค่ำพันธุ์สุกร 
1,500 บำทต่อตัว จ ำนวน 2 ตัวต่อรำย  อำหำรสัตว์ 90 กิโลกรัม  ยำถ่ำยพยำธิ ยำปฏิชีวนะ และวิตำมิน 
ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก 5 รำย ได้รับกำรสนับสนุนค่ำพันธุ์ไก่จ ำนวน 30 ตัว และค่ำอำหำร ยำถ่ำยพยำธิ 
ยำปฏิชีวนะ และวิตำมิน โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเลี้ยง 

(2.4) ควำมพึงพอใจ 
(2.4.1) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับ พบว่ำ 

มีควำมพึงพอใจระดับมำก ร้อยละ 65.62 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 25 และระดับน้อย ร้อยละ 9.38 
(2.4.2) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำ มีควำมพึงพอใจ

ระดับมำก ร้อยละ 74.36  ระดับปำนกลำง ร้อยละ 23.08 และระดับน้อย ร้อยละ 2.56 
(2.4.3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงกำร มีควำมพึงพอใจ

ระดับมำก ร้อยละ 71.79 และระดับปำนกลำง ร้อยละ 28.21  
(2.5) ประเด็นที่พบ 

(2.5.1) กำรสื่อสำรกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นชำวเขำชนเผ่ำต่ำง ๆ บำงรำยไม่สำมำรถพูดและเข้ำใจภำษำไทย รวมทั้งกำรติดต่อสื่อสำรค่อนข้ำงล ำบำก 
เพรำะไม่มีสัญญำณโทรศัพท์ 

(2.5.2) พ้ืนที่โครงกำรอยู่ในถิ่นทุรกันดำร เนื่องจำกเป็นเส้นทำงลำดชัน
ขึ้นเขำ เป็นอุปสรรคในกำรขนส่ง ทั้งวัสดุก่อสร้ำง พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์น้ ำ อีกทั้งไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่ช่วงฤดู
ฝนได ้ท ำให้กำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิตล่ำช้ำ  

(2.5.3) ขำดแคลนน้ ำและประสบปัญหำภัยแล้งในพ้ืนที่ ท ำให้แผนกำรผลิต
ล่ำช้ำ 

(2.6) ข้อเสนอแนะ 
(2.6.1) เจ้ำหน้ำที่ใช้กำรประสำนกับหัวหน้ำกลุ่มหมู่บ้ำนหรือผู้น ำในพ้ืนที่ 

และใช้ล่ำม เพ่ือลดปัญหำเรื่องกำรติดต่อสื่อสำร  
(2.6.2) ควรปรับแผนกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิต และสนับสนุนพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ และช่วงฤดูกำรผลิต  
(2.6.3) ส ำหรับกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ส ำหรับปีต่อไป นอกเหนือ 

จำกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทั่วไป ควรเพ่ิมหลักสูตรกำรอบรมเรื่องกำรบริหำรจัดกำรน้ ำบนพ้ืนที่สูงอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และกำรปลูกพืชโดยใช้น้ ำน้อย และกำรใช้น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำในเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่  

(2.6.4) ควรมีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำต่อยอด
ของเกษตรกร แทนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทุก ๆ ปี  ซึ่งจะท ำให้ช่วยประหยัดงบประมำณภำครัฐลงได้  
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3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer คือ มีควำมรู้ในเรื่องที่ท ำอยู่ มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ  
มีกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำด มีควำมตระหนักถึงคุณภำพสินค้ำและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค  
มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม มีควำมภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร และมีรำยได้รวมภำคกำรเกษตร 
ไม่ต่ ำกว่ำ 180,000 บำท/ครัวเรือน/ปี  เป้ำหมำยเป็นเกษตรกรทั่วไป เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
และเจ้ำหน้ำที ่(Smart Officer) ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2557 – 2561  

3.1) ผลการด าเนินงาน    
(1) ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 

(1.1) พัฒนำเกษตรกรทั่วไปจ ำนวน 15,894 รำย หรือร้อยละ 105.96  
ของเป้ำหมำย 15,000 รำย และสร้ำงเครือข่ำย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัดจ ำนวน 1,540 รำย 
ตำมเป้ำหมำย 

(1.3) จัดสรรงบประมำณ 11.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.95 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 88.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(2) ด้ำนกำรผลิตข้ำว 
(2.1) ประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง  และคัดกรอง Smart Farmer แล้ว 6,659 รำย หรือร้อยละ 95.13 จำกเป้ำหมำย 
7,000 รำย รวมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำน Smart Farmer 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  นอกจำกนี้ 
ยังจัดท ำสื่อและเอกสำรเพื่อกำรเผยแพร่จ ำนวน 3 ชนิด ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ชนิด 

(2.2) จัดท ำแปลงในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้ำนข้ำว 200 แห่ง ตำมเป้ำหมำย 
น ำเกษตรกรศึกษำดูงำนในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้ำนข้ำว 3,312 รำย หรือร้อยละ 47.31 ของเป้ำหมำย 
7,000 รำย และจัดอบรมกำรพัฒนำสมรรถนะ Smart Officer สู่กำรเป็นต้นแบบได้ 179 รำย หรือ   
ร้อยละ 89.50 ของเป้ำหมำย 200 รำย 

(2.3) จัดสรรงบประมำณ 20.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 18.79 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 93.95 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(3) ด้ำนประมง 
(3.1) คัดเลือกเกษตรกร 25,340 รำย  ผ่ำนกำรอบรมเกษตรกรแล้ว 25,502 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 100.64 ของเป้ำหมำย จ ำแนกเป็น กลุ่ม Existing Farmer 21,062 รำย และกลุ่ม Developing 
Farmer 4,440 รำย นอกจำกนี้ได้คัดเลือก Smart Officer ต้นแบบ 231 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 31 รำย 

(3.2) จัดสรรงบประมำณ 39.94 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
(4) ด้ำนปศุสัตว์ 

(4.1) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบ Smart Farmer ให้กับเกษตรกร 
30,416 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.39 ของเป้ำหมำย 30,000 รำย 

(4.2) จัดสรรงบประมำณ 35.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
(5) ด้ำนหม่อนไหม 

(5.1) พัฒนำเตรียมควำมพร้อมสู่ Smart Farmer ได้ 321 รำย  คิดเป็น
ร้อยละ 128.40 ของเป้ำหมำย 250 รำย ได้รับกำรพัฒนำเป็น Smart Farmer แล้ว 151 รำย โดยจัด
ฝึกอบรม 
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(5.1.1) กำรใช้งำนระบบ (โครงกำรพัฒนำศักยภำพ Smart Farmer 
หม่อนไหมสู่ควำมเป็นมืออำชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตและกำรตลำด
ไหมไทย ระยะที่ 1) ให้กับเกษตรกรจ ำนวน 81 รำย คิดเป็นร้อยละ 101.25 ของเป้ำหมำย 80 รำย 

(5.1.2) เทคนิคหลักกำรเจรจำธุรกิจขั้นพ้ืนฐำน/กำรน ำเสนอสินค้ำ 
ให้กับเกษตรกรครบ 100 รำย 

(5.1.3) คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐำน/กำรซื้อ-ขำยทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ
เกษตรกร 115 รำย และเจ้ำหน้ำที่ 50 รำย รวมทั้งควำมรู้ในกำรพัฒนำสินค้ำ/บรรจุภัณฑ์รวม 50 รำย
ครบตำมเป้ำหมำย 

(5.2) พัฒนำศักยภำพเกษตรกรหม่อนไหมเชิงธุรกิจ โดยมีเจ้ำหน้ำที่  
Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิดทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด มีกำรอบรมกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกร
รุ่นใหม่ (หลักสูตร 10 วัน) สนับสนุนวัสดุส ำหรับห้องเลี้ยงไหมครบ 150 รำย  

(5.3) จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ได้แก่ แนวทำงกำรผลิตหม่อนไหม 
แบบกลุ่มเครือข่ำยธุรกิจระดับเขต/ประเทศ กำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนของระบบลงทะเบียน (โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพ Smart Farmer หม่อนไหมสู่ควำมเป็นมืออำชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร
กระบวนกำรผลิตและกำรตลำดไหมไทย ระยะที่ 1) และศึกษำดูงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร และผู้ประกอบกำร 
จ ำนวน 503 รำย คิดเป็นร้อยละ 122.68 ของเป้ำหมำย 410 รำย 

(5.4) ส่งเสริมกำรจัดท ำแหล่งเรียนรู้ด้ำนหม่อนไหม Smart Farmer ต้นแบบแล้ว 
15 แห่ง  ตำมเป้ำหมำย ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดยครู/เกษตรกรปรำดเปรื่อง 1,765 รำย จำกเป้ำหมำย 
รวม 1,650 รำย ส่งเสริมกำรท ำแปลงขยำยพันธุ์หม่อนในชุมชน 20 ไร่ และจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไหมวัยอ่อน    
ได้ 60 รำย 

(5.5) จัดสรรงบประมำณ 14.24 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.96 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 69.95 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(6) ด้ำนบัญชี 
(6.1) อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพให้กับเกษตรกรจ ำนวน 

100,052 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.05 ของเป้ำหมำย 100,000 รำย 
(6.2) จัดสรรงบประมำณ 30.74 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

(7) ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(7.1) พัฒนำเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง พัฒนำมำตรฐำนสินค้ำ GAP และพัฒนำ

มำตรฐำนสินค้ำเตรียมเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 6,624 รำย คิดเป็นร้อยละ 103.35 ของเป้ำหมำย 
6,409 รำย 

(7.2) จัดสรรงบประมำณ 66.54 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 63.72 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 95.77 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(8) ด้ำนสหกรณ์ 
(8.1) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสหกรณ์ กำรท ำธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ และควำมรู้

เกี่ยวกับกำรเกษตรที่เหมำะสมกับเกษตรกรสมำชิกจ ำนวน 3,050 รำย ตำมเป้ำหมำย  
(8.2) จัดสรรงบประมำณ 1.85 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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(9) ด้ำนพัฒนำเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอพียง 
(9.1) กำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(9.1.1) พัฒนำเกษตรกรผ่ำนศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน 137 ศูนย์ 

คิดเป็นร้อยละ 114.17 ของเป้ำหมำย 120 ศูนย์  มีเกษตรกรได้รับอบรมแล้ว 15,575 รำย คิดเป็น  
ร้อยละ 102.47 ของเป้ำหมำย 15,200 รำย 

(9.1.2) จัดสรรงบประมำณ 61.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 60.17 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 98.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

(9.2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
(9.2.1) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครบ 110 ศูนย์ 

ตำมเป้ำหมำย  มีเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 3,419 รำย คิดเป็นร้อยละ 103.61 ของเป้ำหมำย 
3,300 รำย 

(9.2.2) จัดสรรงบประมำณ 17.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 16.84 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.06 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.2) ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร   

ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่ำงวันที่ 22 - 24 ธันวำคม 2557  ในหน่วยงำนหลัก 4 หน่วยงำน ได้แก่ 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ส ำนักงำนประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวร้อยเอ็ด พบว่ำ มีเกษตรกรเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ รวม 4,495 รำย 
แบ่งเป็น เกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบจ ำนวน 42 รำย  เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer จ ำนวน 
2,229 รำย และเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer จ ำนวน 2,224 รำย สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

(1) ปี 2557 
(1.1) ถอดบทเรียนจำกเกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบแล้ว 22 รำย ครบตำม

เป้ำหมำย และมีกำรเผยแพร่บทเรียนสู่เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
หน่วยงำนรำชกำร และเวทีเรียนรู้ โดยเชิญเกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบมำบรรยำยให้ควำมรู้แก่เกษตรกร
ที่สนใจ ซึ่งพบว่ำ เกษตรกรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ง่ำย เนื่องจำกองค์ควำมรู้นั้นได้จำกเกษตรกรปรำดเปรื่อง
ต้นแบบในพ้ืนที่ ท ำให้สื่อสำรกันเข้ำใจ มีกำรประกอบอำชีพคล้ำยคลึงกัน สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์  
ใช้ได้ ส่งผลให้เกษตรกรที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติสำมำรถผลิตข้ำวที่มีคุณภำพดี ต้นทุนกำรผลิตลดลง และ
ตระหนักถึงอันตรำยของกำรใช้สำรเคมี 

(1.2) จัดอบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ รวม 
4,483 รำย ครบตำมเป้ำหมำย แบ่งเป็น เกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบจ ำนวน 30 รำย  เกษตรกรกลุ่ม 
Existing Smart Farmer จ ำนวน 2,229 รำย และเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer จ ำนวน 
2,224 รำย  โดยเป็นควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมศักยภำพและเทคโนโลยีกำรผลิตพืช กำรจ ำหน่ำย    
กำรบริหำรจัดกำร กำรลดต้นทุน โรคและแมลงศัตรูพืช กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรสร้ำงเครือข่ำย  

(1.3) ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 28 รำย   
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(1.3.1) กำรได้รับกำรส่งเสริม/พัฒนำ/ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเกษตร 
พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 44.68 ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้ำว เมล็ดถั่วพร้ำ  
เพ่ือปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด หญ้ำเนเปียร์พันธุ์ปำกช่อง 1 พันธุ์ปลำ พันธุ์กบ ปุ๋ยชีวภำพ โดโลไมท์ ถังน้ ำหมักชีวภำพ 
ยำปรำบศัตรูพืช และสำรเร่ง พด. ร้อยละ 36.17 ได้รับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ กำรท ำน้ ำส้มควันไม้ กำรลดต้นทุนกำรเกษตร กำรท ำอำหำรสัตว์ กำรเลี้ยงโค 
กำรเลี้ยงปลำ โรคและแมลงศัตรูพืช กำรใช้ปุ๋ย และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวเพ่ือจ ำหน่ำย และร้อยละ 19.15 
ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรขุดสระน้ ำ สนับสนุนกระสอบใส่เมล็ดพันธุ์ข้ำว เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว และ
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม 

(1.3.2) กำรเปลี่ยนแปลงหลังรับกำรส่งเสริม/พัฒนำ/ช่วยเหลือทำงด้ำน
กำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 81.48 สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรเกษตรของตนเองได้ ส่งผลให้เกษตรกร  
มีต้นทุนกำรผลิตลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.52  มีรำยได้เพ่ิมขึ้น และผลผลิตมีคุณภำพมำกขึ้น ในสัดส่วน 
ที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 17.95  แก้ปัญหำโรคและแมลงระบำดได้คิดเป็นร้อยละ 15.38  มีช่องทำง 
กำรจ ำหน่ำยมำกขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.69  ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนทำงกำรเกษตรคิดเป็น  
ร้อยละ 2.56  และอ่ืน ๆ ได้แก่ สำมำรถแก้ไขปัญหำดินเค็มได้ มีสุขภำพที่ดีขึ้น และมีควำมรู้ในกำรคัด 
เมล็ดพันธุ์ข้ำวเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.95  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 18.52 ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
เนื่องจำกเป็นปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนแหล่งน้ ำ ต้องใช้ระยะเวลำในกำรแก้ไข 

(1.3.3) ควำมพร้อมในกำรเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง  
- ควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องที่ท ำ เกษตรกรร้อยละ 80.00 

สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรเกษตรได้ด้วยตนเอง และแก้ไขได้ส ำเร็จทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง  ร้อยละ 46.43 
เคยเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ท ำอยู่และสำมำรถแนะน ำควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแก่เพ่ือนบ้ำนได้ และ
ร้อยละ 44.00 เคยเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรำยอ่ืนที่มำเรียนรู้หรือดูงำน 

- ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเพำะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรท ำตำมที่เคยท ำมำคิดเป็นร้อยละ 75.00 ดูรำคำผลผลิตแต่ละชนิดที่ขำยได้ 
ของปีที่ผ่ำนมำและศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมต้องกำรของตลำด ในสัดส่วนที่เท่ำกั น 
คือร้อยละ 39.29 ท ำตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคิดเป็นร้อยละ 35.71 ท ำตำมเพ่ือนบ้ำนคิดเป็น
ร้อยละ 10.71 และอ่ืน ๆ ได้แก่ ศึกษำด้วยตัวเอง เรียนรู้จำกเกษตรกรที่ประสบควำมส ำเร็จ และควำม
เหมำะสมของสภำพพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 21.43 

- กำรจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกร
ร้อยละ 40.54 จ ำหน่ำยผลผลิตให้กับพ่อค้ำที่เข้ำมำรับซื้อในพ้ืนที่  เนื่องจำกเห็นว่ำสะดวก และไม่ต้อง
ขนส่งเอง  ร้อยละ 27.03 น ำไปขำยเองที่ตลำด เนื่องจำกได้รำคำดีกว่ำขำยให้พ่อค้ำและได้รับเงินทันที  
ร้อยละ 8.11 รวมกลุ่มกันขำย เนื่องจำกได้รับรำคำสูง และอ่ืน ๆ ได้แก่ ขำยให้โรงสี และสหกรณ์กำรเกษตร  
ที่เกษตรกรเป็นสมำชิกอยู่ คิดเป็นร้อยละ 24.32 

- กำรศึกษำข้อมูลทำงกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรศึกษำข้อมูล
จำกหน่วยงำนรำชกำรคิดเป็นร้อยละ 28.79  วิทยุ/โทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 22.73  เพ่ือนบ้ำนคิดเป็น
ร้อยละ 19.70 หนังสือพิมพ์ อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน และอินเทอร์เน็ต ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 4.55  
และอ่ืน ๆ ได้แก่ ปรำชญ์ชำวบ้ำน ตัวแทนจ ำหน่ำยพันธุ์พืชและสัตว์ และวำรสำรด้ำนกำรเกษตร คิดเป็น 
ร้อยละ 15.15 
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- ควำมต้องกำรรับทรำบข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรท ำกำรเกษตร  
เกษตรกรร้อยละ 66.67 ต้องกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิต ได้แก่ กำรผลิตแบบลดต้นทุน กำรใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธี  
กำรปลูกพืชพลังงำนทดแทน กำรขยำยพันธุ์พืช กำรดูแลรักษำพืช กำรป้องกันและก ำจั ดโรคและแมลง
ศัตรูพืช กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรผลิตอำหำรสัตว์ กำรเลี้ยงสัตว์ และกำรป้องกันและรักษำโรคในสัตว์  
ร้อยละ 19.44 ต้องกำรควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ได้แก่ ควำมต้องกำรของตลำด รำคำผลผลิต และวิธีกำรตั้ง
รำคำขำย และร้อยละ 13.89 ด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรศึกษำดูงำนเกษตรกรที่ประสบควำมส ำเร็จ และ
กำรแก้ปัญหำดินเค็ม 

- กำรใช้สำรเคมีของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 53.57 
มีกำรใช้สำรเคมีเมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น โดยเกษตรกรร้อยละ 40.00 ใช้สำรเคมีเมื่อมีกำรระบำดของโรคและแมลง 
เฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 53.33 ใช้สำรเคมีเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง  และร้อยละ 6.67 ใช้ปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ย
อินทรีย์  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 46.43 ไม่ใช้สำรเคมี เนื่องจำกท ำกำรเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่มีกำรระบำด
ของโรคและแมลง และกลัวอันตรำยที่เกิดขึ้นกับสุขภำพ 

- กำรรับรองมำตรฐำนผลผลิตในฟำร์ม/แปลงเพำะปลูก พบว่ำ 
เกษตรกรที่ได้รับและไม่ได้รับมำตรฐำน มีสัดส่วนเท่ำกัน คือ ร้อยละ 50 โดยมำตรฐำนที่เกษตรกรได้รับ 
ได้แก่ มำตรฐำนเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) มำตรฐำน Q และมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 

- กำรจัดกำรวัสดุ/ผลผลิตทำงกำรเกษตรเหลือใช้ของเกษตรกร 
พบว่ำ เกษตรกรจัดกำรกับวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น กระสอบปุ๋ย แกลลอน เป็นต้น  โดยกำรน ำกลับมำ 
ใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 46.16  ท ำลำยโดยกำรฝัง/เผำ คิดเป็นร้อยละ 30.77  ขำยคิดเป็นร้อยละ 15.38  
และเก็บไว้แลกของกับกองทุนสวัสดิการขยะ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ส่วนผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เหลือจำก 
กำรบริโภคและจ ำหน่ำยมีกำรจัดกำรโดยน ำไปท ำปุ๋ยคิดเป็นร้อยละ 57.89  ท ำอำหำรสัตว์คิดเป็น
ร้อยละ 31.58  และน ำไปเป็นวัสดุในกำรเพำะเห็ด คิดเป็นร้อยละ 10.53 

(1.3.4) ควำมภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยมี
ควำมภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร เนื่องจำกเป็นอำชีพที่สืบทอดมำจำกบรรพบุรุษ สำมำรถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ และเป็นอำชีพที่มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันภำยในชุมชน ซึ่ง
เกษตรกรทุกรำยให้ควำมเห็นว่ำจะประกอบอำชีพเกษตรกรรมต่อไป และรักษำที่ดินเพ่ือกำรเกษตรไว้ให้
ลูกหลำน โดยเกษตรกรร้อยละ 42.86 มีลูกหลำนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมอยู่เฉลี่ยครัวเรือนละ 2 รำย  
ส่วนร้อยละ 57.14 ลูกหลำนประกอบอำชีพอ่ืน และบำงรำยก ำลังศึกษำอยู่ 

(1.3.5) ปัญหำในกำรประกอบอำชีพ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 96.43 
มีปัญหำในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร  โดยร้อยละ 41.86 ประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำเพ่ือท ำกำรเกษตร 
ร้อยละ 16.28 โรคและแมลงระบำดทั้งในพืชและสัตว์  ร้อยละ 9.30 รำคำผลผลิตตกต่ ำ ร้อยละ 6.98 
ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำแพง  และร้อยละ 25.58 อ่ืน ๆ ได้แก่ น้ ำท่วม ดินเค็ม ดินเปรี้ยว และไฟฟ้ำเข้ำไม่ถึง
พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 

(2) ปี 2558 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ส ำนักงำนประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ส ำนักงำน

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวร้อยเอ็ด ก ำหนดเป้ำหมำยเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ รวม 
1,720 รำย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรคัดกรองเกษตรกร 
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(3) ประเด็นที่พบ 
(3.1) กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่ำที่ควร เนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนต่ำงมีเป้ำหมำยเกษตรกรปรำดเปรื่องของตัวเอง 
นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีรำยชื่อเกษตรกรซ้ ำซ้อนกัน 

(3.2) เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหำต้นทุนกำรผลิตสูง น้ ำเพ่ือใช้ท ำกำรเกษตร
ไม่เพียงพอ และกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

(3.3) สิ่งที่เกษตรกรต้องกำรจำกภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตร  
มีดังนี ้

(3.3.1) ด้ำนกำรผลิต ได้แก่ กำรผลิตแบบลดต้นทุน กำรใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธี 
กำรปลูกพืชพลังงำนทดแทน กำรขยำยพันธุ์พืช กำรดูแลรักษำพืช กำรป้องกันและก ำจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรผลิตอำหำรสัตว์ กำรเลี้ยงสัตว์ และกำรป้องกันและรักษำโรคในสัตว์ 

(3.3.2) ด้ำนกำรตลำด ได้แก่ ควำมต้องกำรของตลำด รำคำผลผลิต 
และวิธีกำรตั้งรำคำขำย  

(3.3.3) อ่ืน ๆ ได้แก่ กำรศึกษำดูงำนเกษตรกรที่ประสบควำมส ำเร็จ 
และกำรแก้ปัญหำดินเค็ม 

(4) ข้อเสนอแนะ  
(4.1) กำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกรณี

ที่เป็นเกษตรกรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน ควรก ำหนดเป้ำหมำยเป็นกลุ่มเดียวกันทุกหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำ
ให้เป็นต้นแบบของกระทรวงฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป 

(4.2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนควำมรู้และข้อมูล
ที่เกษตรกรต้องกำร ทั้งด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กำรศึกษำดูงำน และควำมต้องกำรพื้นฐำน เพื่อให้เกษตรกร
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ส ำหรับพัฒนำกำรเกษตร หรือแก้ไข/ปรับปรุงกำรท ำเกษตรของตนเองให้ประสบ
ผลส ำเร็จยิ่งขึ้น 

(4.3) ควรมีกำรประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรใหม่ทุกปี เพ่ือให้ทรำบถึงผล 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำของภำครัฐ 

ครั้งที่ 2  (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)  จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่ำงวันที่ 23 - 26 กุมภำพันธ์ 2558 จำก 6 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และส ำนักงำน เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

(1) ผลกำรด ำเนินงำนของทั้ง 6 หน่วยงำน พบว่ำ มีเกษตรกรเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ รวม 1,278 รำย  โดยมีกำรคัดกรองเกษตรกรแล้ว 935 รำย แบ่งเป็น เกษตรกร
ปรำดเปรื่องต้นแบบจ ำนวน 187 รำย  เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer จ ำนวน 473 รำย และ
เกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer จ ำนวน 275 รำย  ส่วนเกษตรกรที่เหลือจ ำนวน 343 รำย     
อยู่ระหว่ำงกำรคัดกรอง  มีกำรถอดบทเรียนจำกเกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบแล้ว 3 รำย และจัดอบรม
ให้กับเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 300 รำย 
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(2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 19 รำย  มีรำยละเอียด ดังนี้ 
(2.1) กำรได้รับกำรส่งเสริม/พัฒนำ/ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกร

ร้อยละ 73.68 ได้รับกำรส่งเสริม/พัฒนำ/ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเกษตรจำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยเกษตรกร
ร้อยละ 63.16 ได้รับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนกำรตลำด กำรรวมกลุ่มสหกรณ์ กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรท ำ
เกษตรอินทรีย์ กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ กำรตรวจวิเครำะห์ดิน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โคเนื้อ และแพะ กำรผสมเทียมโค กำรปลูกหญ้ำเลี้ยงสัตว์ กำรเลี้ยงและ
เพำะพันธุ์ปลำ กำรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และกำรท ำสวนผลไม้ เกษตรกรร้อยละ 47.37 ได้รับกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ โคแม่พันธุ์ พันธุ์ปลำนิลและปลำตะเพียน วัคซีน อำหำรปลำ สำรเร่ง พด. กำกน้ ำตำล 
น้ ำหมักชีวภำพ และหัวเชื้อไตรโคเดอร์มำ และร้อยละ 5.21 ได้รับกำรช่วยเหลือในกำรน ำดินไปตรวจวิเครำะห์ 

(2.2) ผลจำกกำรได้รับกำรส่งเสริม/พัฒนำ/ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเกษตรจำก
ภำครัฐ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 78.57 สำมำรถแก้ไขปัญหำและจุดอ่อนทำงกำรเกษตรของตนเอง
ได้ โดยเกษตรกรร้อยละ 66.67 มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง รองลงมำร้อยละ 44.44 ผลผลิตทำงกำรเกษตร
ดีขึ้น นอกจำกนี้เกษตรกรยังมีรำยได้เพ่ิมขึ้น และสำมำรถแก้ไขปัญหำโรคระบำดได้ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ 
ร้อยละ 33.33 

(2.3) ควำมพร้อมในกำรเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง จำกกำรสอบถำมเกษตรกร   
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ 

(2.3.1) ควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องที่ท ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 84.21 
สำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรได้ด้วยตนเอง และแก้ไขได้ส ำเร็จทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เกษตรกร 
ร้อยละ 78.95 เคยเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้และสำมำรถแนะน ำควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแก่เพ่ือนบ้ำนได้ 
และร้อยละ 52.63 เคยเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรรำยอื่นที่มำเรียนรู้หรือดูงำน 

(2.3.2) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเพำะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 73.68 ท ำกำรเกษตรตำมที่เคยท ำกันมำ ร้อยละ 42.11 ท ำตำมค ำแนะน ำของ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ  ร้อยละ 36.84 ศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมต้องกำรของตลำด ร้อยละ 26.32 
ดูรำคำผลผลิตแต่ละชนิดที่ขำยได้ของปีที่ผ่ำนมำ  ร้อยละ 5.26 ท ำตำมเพ่ือนบ้ำน และร้อยละ 52.63 
ตัดสินใจท ำกำรเกษตรด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ ได้แก่ ต้องกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินชีวิตมำใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ประกอบอำชีพกำรเกษตรอ่ืน ๆ กำรเข้ำร่วมโครงกำรไร่นำสวนผสม 
ควำมหลำกหลำยของพืชที่จะจ ำหน่ำย และกำรท ำงำนในหน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 16 ซึ่งให้กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตร จึงน ำควำมรู้กลับมำพัฒนำในพ้ืนที่ของตนเอง 

(2.3.3) กำรจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 52.63 
จ ำหน่ำยผลผลิตให้กับพ่อค้ำที่มำรับซื้อในพ้ืนที่เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมสะดวก ไม่เสียค่ำขนส่งไปจ ำหน่ำย 
ร้อยละ 47.37 น ำไปขำยเองที่ตลำดเนื่องจำกได้รำคำดีกว่ำ ผลผลิตมีน้อยพ่อค้ำไม่มำรับซื้ อ และน ำเงิน
พ่อค้ำมำลงทุนจึงต้องน ำผลผลิตไปขำยคืนเพ่ือช ำระหนี้ ร้อยละ 26.32 รวมกลุ่มกันขำยเพ่ือลดปัญหำ
พ่อค้ำคนกลำง และเมื่อมีค ำสั่งซื้อเข้ำมำ และเป็นกำรรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ และเกษตรกรร้อยละ 21.05 
จ ำหน่ำยในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ ขำยเองที่หน้ำร้ำน ขำยให้กับสหกรณ ์

(2.3.4) กำรศึกษำข้อมูลทำงกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 84.21 
ศึกษำข้อมูลจำกวิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 73.68 จำกหน่วยงำนรำชกำร ร้อยละ 42.11 จำกอำสำสมัครเกษตร
หมู่บ้ำน ร้อยละ 31.58 จำกหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ ได้แก่ บริษัทเอกชน กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ 
และหนังสือคู่มือหรือวำรสำรด้ำนกำรเกษตร และร้อยละ 21.05 ศึกษำจำกเพ่ือนบ้ำน 
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(2.3.5) ควำมต้องกำรรับทรำบข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรท ำกำรเกษตร พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 52.63 ต้องกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิต ได้แก่ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก กำรแปรรูป
ผลผลิต กำรผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ทำงเลือกใหม่ กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรเลือกใช้พันธุ์พืช และกำรท ำ
เกษตรแบบผสมผสำน ร้อยละ 42.11 ต้องกำรควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ได้แก่ ควำมต้องกำรสินค้ำของตลำด 
รำคำผลผลิต ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย รำคำกลำงโคเนื้อ และกำรคำดคะเนขนำดของโคเนื้อกับรำคำท่ีจะขำยได้ 
และเกษตรกรร้อยละ 26.32 ต้องกำรควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรท ำจุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กำรเลือกปลูกพืชที่เหมำะกับสภำพดิน 

(2.3.6) กำรใช้สำรเคมีของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 52.63  
มีกำรใช้สำรเคมีเมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น โดยร้อยละ 50.00 ใช้สำรเคมีเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง  ร้อยละ 9.09 ใช้สำรเคมี 
เมื่อมีกำรระบำดของโรคและแมลง และร้อยละ 42.11 ไม่ใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร เนื่องจำก   
เห็นว่ำเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของเกษตรกรและสัตว์เลี้ยง ต้องกำรรักษำสภำพแวดล้อม ต้องกำรลดต้นทุน 
และต้องกำรท ำเกษตรอินทรีย์  ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 5.26 มีกำรใช้สำรเคมีเป็นประจ ำ เฉลี่ย 10 วัน
ต่อครั้ง 

(2.3.7) กำรรับรองมำตรฐำนผลผลิตในฟำร์ม/แปลงเพำะปลูก พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 63.16 ไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ร้อยละ 26.32 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ได้แก่ 
มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ฟำร์มปลอดโรค เกษตรอินทรีย์ และมำตรฐำนกำรเกษตรดีที่เหมำะสม (Good 
Agriculture Practices: GAP) และเกษตรกรร้อยละ 10.52 อยู่ระหว่ำงกำรขอมำตรฐำน GAP 

(2.3.8) กำรจัดกำรวัสดุ/ผลผลิตทำงกำรเกษตรเหลือใช้ของเกษตรกร 
พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 52.63 จัดกำรกับวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น กระสอบปุ๋ย แกลลอน เป็นต้น 
โดยกำรน ำไปขำย  ร้อยละ 26.32 ฝังกลบ  ร้อยละ 15.79 น ำกลับมำใช้ใหม่ และร้อยละ 5.26 น ำไปทิ้ง
ในถังขยะ ส่วนผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เหลือ เกษตรกรร้อยละ 55.56 จัดกำรโดยน ำไปท ำปุ๋ยหมัก ร้อยละ 22.22 
น ำไปเลี้ยงสัตว์ นอกจำกนี้เกษตรกรบำงรำยน ำผลผลิตไปคลุมโคนต้นไม้และเผำทิ้งในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ 
ร้อยละ 11.11 

(2.4) ควำมภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยมีควำมภูมิใจ
ในควำมเป็นเกษตรกร เนื่องจำกเป็นอำชีพที่สำมำรถเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัวและส่งลูกเรียนได้ ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพจนได้รับกำรยกย่องจำกเพ่ือนบ้ำน ได้เห็นผลผลิตของตนเองงอกงำม 
สำมำรถช ำระหนี้สินได้หมด และเป็นอำชีพที่สืบสำนมำจำกบรรพบุรุษ  ซึ่งเกษตรกรทุกรำยให้ควำมเห็นว่ำจะ
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมต่อไป และรักษำที่ดินเพ่ือกำรเกษตรไว้ให้ลูกหลำน โดยเกษตรกรร้อยละ 42.11   
มีลูกหลำนประกอบอำชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละ 1 รำย ส่วนเกษตรกรร้อยละ 57.89 ลูกหลำน
ประกอบอำชีพนอกภำคกำรเกษตรและก ำลังศึกษำอยู่ 

(2.5) ปัญหำในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 54.54 
ประสบปัญหำภัยธรรมชำติ เช่น ขำดแคลนน้ ำท ำกำรเกษตร ประสบวำตภัยท ำให้ผลผลิตเสียหำย เป็นต้น  
ร้อยละ 45.45 ประสบปัญหำกำรระบำดของโรคในพืชและสัตว์  ร้อยละ 36.36 ประสบปัญหำรำคำ
ผลผลิตตกต่ ำ นอกจำกนี้ยังพบว่ำเกษตรกรประสบปัญหำต้นทุนกำรผลิตสูง ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์  
ขำดควำมรู้ในกำรท ำกำรเกษตร และโดนพ่อค้ำเอำเปรียบในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 18.18 ประสบ
ปัญหำ ไม่สำมำรถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ อำหำรเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอ ไม่มีไฟฟ้ำเพ่ือใช้ 
ในกำรท ำกำรเกษตร และไม่มีเงินทุนในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 9.09 
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(3) ประเด็นที่พบ 
(3.1) กำรเร่งรัดใช้จ่ำยงบประมำณ ท ำให้หน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ต้องรีบ

จัดกำรอบรมในช่วงเวลำที่ไม่เหมำะสม ส่งผลให้หน่วยงำนบำงแห่งไม่สำมำรถสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตได้
ตำมท่ีแจ้งไว้กับเกษตรกรล่วงหน้ำได้ เช่น ไม่สำมำรถขยำยพันธุ์ปลำในช่วงเวลำดังกล่ำวได้ 

(3.2) กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่ำที่ควร เนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนต่ำงมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องของ
ตนเอง 

(3.3) เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหำภัยธรรมชำติ กำรระบำดของโรค
ในพืชและสัตว์ รวมทั้งประสบปัญหำรำคำผลผลิตตกต่ ำ 

(3.4) กำรรวมกลุ่มกันระหว่ำงเกษตรกรท ำได้ยำก เนื่องจำกเกษตรกรแต่ละรำย
มีกำรประกอบอำชีพที่ต่ำงกัน บำงกลุ่มมีเวลำว่ำงไม่พร้อมกัน 

(4) ข้อเสนอแนะ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
(4.1) ทุกหน่วยงำนควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกันตั้งแต่กำรคัดเลือกเกษตรกร   

กำรคัดกรองเกษตรกร กำรอบรมในภำคทฤษฎีและปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งหำรือแนวทำงแก้ไขปัญหำของ
เกษตรกรร่วมกัน นอกจำกนี้ควรสอนให้เกษตรกรมีกำรคิดนอกกรอบเพ่ือให้เกษตรกรได้รับควำมรู้ ใหม่ๆ 
กล้ำที่จะคิดและลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้สำมำรถพัฒนำเป็นเกษตรกรที่มีศักยภำพต่อไป 

(4.2) ควรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มให้กับเกษตรกรและสนับสนุนควำมรู้แบบต่อยอด 
เช่น กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรผลิต กำรสร้ำงจุดเด่นให้กับสินค้ำ กำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด เป็นต้น 

ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ำง
วันที่ 23 - 26 มิถุนำยน 2558 จำก 8 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ส ำนักงำน
ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์สุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยข้ำวสุพรรณบุรี  สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

(1) ผลกำรด ำเนินงำนของทั้ง 8 หน่วยงำน พบว่ำ มีเกษตรกรเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ รวม 2,536 รำย มีกำรประเมินคุณสมบัติเพ่ือแบ่งกลุ่มเกษตรกรแล้ว 1,616 รำย แบ่งเป็น 
เกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบจ ำนวน 77 รำย เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer จ ำนวน 691 รำย  
และเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer จ ำนวน 848  รำย  ส่วนเกษตรกรที่เหลือ 920 รำย  
อยู่ระหว่ำงกำรประเมินคุณสมบัติ โดยเกษตรกรทั้ง 2,536 รำย ได้รับกำรอบรมแล้วครบทุกรำย และ 
มีกำรถอดบทเรียนจำกเกษตรกรปรำดเปรื่องต้นแบบแล้วจ ำนวน 11 รำย 

(2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 20 รำย  มีรำยละเอียด ดังนี้ 
(2.1) กำรได้รับกำรส่งเสริม/พัฒนำ/ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกร

ร้อยละ 90.00 ได้รับกำรส่งเสริม/พัฒนำ/ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเกษตรจำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยเกษตรกร
ร้อยละ 90.00 ได้รับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนกำรปลูกพืช ได้แก่ กำรใส่ปุ๋ยในนำข้ำว กำรลดต้นทุนในกำรท ำนำ 
กำรผลิตข้ำวคุณภำพดี กำรคัดพันธุ์ข้ำว และกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กำรเลี้ยงแพะ 
กำรปรับปรุงพันธุ์แพะ กำรแปรรูปเนื้อแพะ กำรท ำเกลือแร่เลี้ยงสัตว์ โรคสัตว์ และมำตรฐำนฟำร์ม  
ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ได้แก่ กำรวิเครำะห์ดิน กำรใช้ปุ๋ยพืชสด กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ และกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ด้ำนสหกรณ์ ได้แก่ หลักกำรสหกรณ์ กำรท ำบัญชีครัวเรือน บัญชีฟำร์ม และกำรวิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของกลุ่ม  เกษตรกรร้อยละ 75.00 ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ สำรเร่ง พด. กำกน้ ำตำล 
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น้ ำหมักชีวภำพ ปูนมำร์ล โดโลไมท์ ถังท ำน้ ำหมัก เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์หญ้ำเนเปียร์ วัคซีนสัตว์ และ
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้ำว  เกษตรกรร้อยละ 50.00 ได้รับแจกสมุดบัญชีครัวเรือนและสมุดบัญชีฟำร์ม และ
เกษตรกรร้อยละ 10.00 ได้รับกำรศึกษำดูงำน 

(2.2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 95.00 
ได้รับควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 70.00 ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์กับเกษตรกร   
ที่อบรม ร้อยละ 35.00 ผลผลิตมีคุณภำพดีขึ้น และสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรได้ในสัดส่วนที่เท่ำกัน 
ร้อยละ 30.00 มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยมำกขึ้น และร้อยละ 15.00 ช่วยในกำรตัดสินใจลงทุนทำงกำรเกษตร 

(2.3) ควำมพร้อมในกำรเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง จำกกำรสอบถำมเกษตรกร 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ 

(2.3.1) ควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องที่ท ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 95.00 
สำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรได้ด้วยตนเองและแก้ไขได้ส ำเร็จทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง  ร้อยละ 46.67 
เคยเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรรำยอ่ืนที่มำเรียนรู้หรือดูงำน และร้อยละ 40.00 เคยเป็นวิทยำกรถ่ำยทอด
ควำมรู้และสำมำรถแนะน ำควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแก่เพ่ือนบ้ำนได้ 

(2.3.2) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเพำะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 65.00 ศึกษำควำมต้องกำรของตลำด  ร้อยละ 50.00 ดูรำคำผลผลิตแต่
ละชนิดที่ขำยได้ของปีที่ผ่ำนมำ  ร้อยละ 40.00 ท ำตำมที่เคยท ำกันมำ  ร้อยละ 30.00 ท ำตำมค ำแนะน ำของ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ  ร้อยละ 15.00 ท ำตำมเพ่ือนบ้ำน  และร้อยละ 40.00 ตัดสินใจท ำกำรเกษตรด้วย
เหตุผลอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรอบรมศึกษำดูงำน ควำมชอบส่วนตัว ควำมยำกง่ำยในกำรดูแล ต้องกำรรำยได้เสริม 
และสภำพดินฟ้ำอำกำศ  

(2.3.3) กำรจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 40.00 
มีกำรรวมกลุ่มกันจ ำหน่ำยผลผลิตเนื่องจำกมีค ำสั่งซื้อเข้ำมำและเป็นกำรสร้ำงกิจกรรมภำยในกลุ่ม  ร้อยละ 35.00 
น ำไปจ ำหน่ำยเองที่ตลำดเนื่องจำกได้รำคำดี  ร้อยละ 30.00 จ ำหน่ำยผลผลิตให้กับพ่อค้ำที่มำรับซื้อใน
พ้ืนที่เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมสะดวก ไม่เสียค่ำขนส่ง และท ำสัญญำซื้อขำยไว้ล่วงหน้ำ และร้อยละ 55.00 
จ ำหน่ำยในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ จ ำหน่ำยเองที่หน้ำร้ำน จ ำหน่ำยให้กับสหกรณ์ ศูนย์ข้ำวชุมชน โรงสี โรงงำน 
และเกษตรกรเครือข่ำย 

(2.3.4) กำรศึกษำข้อมูลทำงกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75.00 
ศึกษำข้อมูลจำกเพ่ือนบ้ำน  ร้อยละ 70.00 จำกวิทยุ/โทรทัศน์ และหน่วยงำนรำชกำรในสัดส่วนที่เท่ำกัน 
ร้อยละ 50.00 อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน  ร้อยละ 30.00 หนังสือพิมพ์  ร้อยละ 25.00 อินเทอร์เน็ต 
และอ่ืนๆ ได้แก่ บริษัทเอกชน กำรศึกษำดูงำน และหนังสือคู่มือหรือวำรสำรด้ำนกำรเกษตรคิดเป็นร้อยละ 
30.00 

(2.3.5) ควำมต้องกำรรับทรำบข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรท ำกำรเกษตร พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 85.00 ต้องกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิต ได้แก่ กำรท ำนำ กำรปลูกไม้ผล กำรแปรรูป
ผลผลิต กำรเลี้ยงสัตว์ กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรเลือกใช้พันธุ์พืช วิธีป้องกันศัตรูพืช และเครื่องจักรกล    
ที่ทดแทนแรงงำน ร้อยละ 50.00 ต้องกำรควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ได้แก่ รำคำผลผลิต ควำมต้องกำรสินค้ำ
ของตลำด ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย และข้อมูลลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย และร้อยละ 10.00 ต้องกำรควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ 
ได้แก่ สภำพภูมิอำกำศ และกำรข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
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(2.3.6) กำรใช้สำรเคมีของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75.00   
มีกำรใช้สำรเคมีเมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น โดยร้อยละ 86.66 ใช้สำรเคมีเมื่อมีกำรระบำดของโรคและแมลง และ
เกษตรกรร้อยละ 53.33 ใช้สำรเคมีเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง  เกษตรกรร้อยละ 15.00 มีกำรใช้สำรเคมีเป็น
ประจ ำเฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง  ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 10.00 ไม่ใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร เนื่องจำก
ท ำเกษตรแบบปลอดสำรเคมี 

(2.3.7) กำรรับรองมำตรฐำนผลผลิตในฟำร์ม/แปลงเพำะปลูก พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 65.00 ไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ร้อยละ 25.00 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
กำรเกษตรดีที่เหมำะสม (Good Agriculture Practices: GAP) และเกษตรกรร้อยละ 10.00 อยู่ระหว่ำง
กำรขอมำตรฐำนฟำร์มปลอดโรค 

(2.3.8) กำรจัดกำรวัสดุ/ผลผลิตทำงกำรเกษตรเหลือใช้ของเกษตรกร พบว่ำ 
เกษตรกรจัดกำรกับวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น กระสอบปุ๋ย แกลลอน เป็นต้น โดยกำรน ำไปขำย คิดเป็น
ร้อยละ 88.24  จัดกำรโดยกำรฝังกลบ และน ำกลับมำใช้ใหม่ ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 17.65 และน ำไป
ทิ้งในถังขยะคิดเป็นร้อยละ 5.88  ส่วนผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เหลือเกษตรกรน ำไปท ำปุ๋ยหมักคิดเป็น
ร้อยละ 68.75  น ำไปคลุมต้นไม้และท ำวัสดุปลูกต้นไม้คิดเป็นร้อยละ 18.75  น ำไปเผำคิดเป็นร้อยละ 12.50  
น ำไปท ำแก สชีวภำพ และท ำเชื้อเพลิงในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 6.25 

(2.4) ควำมภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยมีควำมภูมิใจใน
ควำมเป็นเกษตรกรเนื่องจำกเป็นอำชีพที่สำมำรถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ เป็นอำชีพที่อิสระ ไม่ต้องเป็น
ลูกจ้ำงใคร เป็นอำชีพที่สืบทอดมำจำกพ่อแม่ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรำยอ่ืน  ๆ ซึ่งเกษตรกร 
ทุกรำยให้ควำมเห็นว่ำจะประกอบอำชีพเกษตรกรรมต่อไป และรักษำที่ดินเพ่ือกำรเกษตรไว้ให้ลูกหลำน    
โดยเกษตรกรร้อยละ 40.00 มีลูกหลำนประกอบอำชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละ 2 รำย ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 60.00 ลูกหลำนประกอบอำชีพนอกภำคกำรเกษตรและก ำลังศึกษำ 

(2.5) ปัญหำในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 85.00 
ประสบปัญหำในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ขำดแคลนน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตร กำรระบำดของ
โรคพืช แมลงศัตรูพืช และสัตว์ศัตรูพืช ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำมีน้อย ขำดแคลนแรงงำน ต้นทุนกำรผลิตสูง 
พืชอำหำรในกำรเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอ กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด และระยะเวลำ  
ในกำรกักกันสัตว์ส่งผลให้กำรขนส่งล่ำช้ำ 

(3) ประเด็นที่พบ 
(3.1) หลำยหน่วยงำนจัดอบรมในหลักสูตรเดียวกัน เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับกำรท ำนำ 

กำรลดต้นทุนกำรผลิต มีส ำนักงำนเกษตรจังหวัดและศูนย์วิจัยข้ำว เป็นผู้ด ำเนินกำร หรือหลักสูตรเกี่ยวกับ
กำรท ำปุ๋ยต่ำง ๆ มีกรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ด ำเนินกำร เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของเกษตรกร ท ำให้เกษตรกรไม่อยำกเข้ำรับ
กำรอบรม 

(3.2) กำรเร่งรัดจัดอบรมในช่วงเวลำที่ไม่เหมำะสม ท ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถ 
เข้ำรับกำรอบรมได้ เช่น กำรจัดอบรมในช่วงที่เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูก 

(3.3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ของแต่ละหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจ
ในกำรบันทึกข้อมูลเกษตรกรลงในระบบ thaismartfarmer.net ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

(3.4) เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องกำรควำมรู้ทำงด้ำนกำรตลำด และเทคโนโลยี
กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด 
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(4) ข้อเสนอแนะ 
(4.1) หน่วยงำนควรส ำรวจควำมต้องกำรควำมรู้ของเกษตรกร เพ่ือน ำมำจัดท ำ

หลักสูตรที่เหมำะสมให้แก่เกษตรกร เช่น หลักกำรตลำด กำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด กำรใช้สำรป้องกัน
ศัตรูพืช และกำรสืบค้นข้อมูลทำงกำรเกษตรผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต 

(4.2) หน่วยงำนที่รับผิดชอบควรจัดประชุมชี้แจงแนวทำงและวิธีกำรบันทึกข้อมูล
เกษตรกรลงในระบบ thaismartfarmer.net เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

(4.3) ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด และ
เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรผลิตให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด 

 

4) โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
ผ่ำนกลไกของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
เกษตรกรขำดควำมรู้ ทักษะในกำรประกอบอำชีพในอนำคตเป้ำหมำย เป็นบุคคลทั่วไป นักศึกษำในสถำบัน
เกษตรกร ผู้จบกำรศึกษำด้ำนเกษตรกรรม เกษตรกร/บุตรหลำนเกษตรกร และผู้สนใจประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2555 – 2558   

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงองค์ควำมรู้ 

(1.1.1) สร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ภำยใต้กิจกรรมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึง
องค์ควำมรู้ ผ่ำนหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืนแก่เกษตรกรแล้ว 3,854 รำย คิดเป็นร้อยละ 110.11 
ของเป้ำหมำย 3,500 รำย  และกิจกรรมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงที่ดินได้ 216 รำย คิดเป็นร้อยละ 43.20 
ของเปำ้หมำย 500 รำย  

(1.1.2) จัดสรรงบประมำณ 32.80 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 31.17 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 95.04 ของงบประมำณที่จัดสรร 

(1.2) กำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำว 
(1.2.1) ส่งเสริมอำชีพยุวชำวนำรุ่นใหม่ 4 รุ่น รวม 200 รำย สร้ำงและพัฒนำ

ชำวนำรุ่นใหมไ่ด้ 150 รำย ปลูกข้ำวปลูกใจเด็กไทยรักข้ำว 300 รำย ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้ำวในโรงเรียน 50 แห่ง 
และกำรแข่งขันปลูกข้ำวในโรงเรียน (ข้ำวนอกนำ) 108 โรงเรียน ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.2.2) จัดสรรงบประมำณ 2.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.37 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 94.99 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(1.3) กำรส่งเสริมดำ้นปศุสัตว์ 
(1.3.1) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์แก่เกษตรกรสมำชิกกลุ่ม 8,383 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 104.79 ของเป้ำหมำย 8,000 รำย และตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์แล้ว 327 ศูนย์ 
หรือร้อยละ 109.00 ของเป้ำหมำย 300 ศูนย ์

(1.3.2) จัดสรรงบประมำณ 6.92 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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(1.4) ด้ำนกำรผลิตพืชและเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร 
(1.4.1) ฝึกอบรมด้ำนกำรผลิตพืชและกำรจัดกำรเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรให้แก่

เกษตรกร 920 รำย คิดเป็นร้อยละ 109.52 ของเป้ำหมำย 840 รำย 
(1.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.54 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

(1.5) ส่งเสริมด้ำนตรวจบัญชีสหกรณ์ 
สอนแนะกำรจัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ในครัวเรือนและต้นทุนอำชีพ 4,675 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 116.88 ของเป้ำหมำย 4,000 รำย โดยเจียดจ่ำยงบประมำณโครงกำรพัฒนำภูมิปัญญำ
ทำงบัญชีสู่ต้นทุนอำชีพ 

(2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่จังหวัดหนองคำย ระหว่ำงวันที่ 

18 - 20 สิงหำคม 2558  พบว่ำ 
(2.1) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคำย (ส.ป.ก.หนองคำย) ร่วมกับวิทยำลัย

เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี ให้กำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยในหลักสูตร “กำรพัฒนำผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่” 
และหลักสูตร “กำรพัฒนำเกษตรกรมืออำชีพยุคใหม่” จ ำนวน 28 รำย พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเข้ำสู่ 
ภำคเกษตรกรรมร้อยละ 89.29 ซึ่งผู้ที่เข้ำสู่ภำคเกษตรกรรมประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ 
สำมำรถสร้ำงอำชีพของตนเองมีรำยได้เลี้ยงครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 10.71 
ไม่ได้เข้ำสู่ภำคเกษตรกรรม เนื่องจำกศึกษำต่อคิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือขอรับ
จัดสรรที่ดินคิดเป็นร้อยละ 33.33 ในส่วนของหลักสูตร “กำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน” ร่วมกับ
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดหนองคำย ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
หนองคำย ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินจังหวัดหนองคำย ส ำนักงำนประมงจังหวัดหนองคำย และส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดจัดอบรมให้ควำมรู้กำรแปรรูปกล้วยหอมทองที่ตกเกรดและกำรเพำะเห็ดฟำงกองเตี้ย 
หลังจำกกำรอบรมเกษตรกรได้น ำควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูป กำรตลำด กำรวำงแผนกำรผลิต และกำรท ำบัญชี
ครัวเรือน ไปปฏิบัติจ ำนวน 22 รำย คิดเป็นร้อยละ 44.00 

(2.2) ผลกำรส ำรวจเกษตรกรในแต่ละหลักสูตร มีดังนี้ 
(2.2.1) บุคคลทั่วไป หลักสูตร “กำรพัฒนำผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่” มีผู้สมัคร  

เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 14 รำย พบว่ำ เข้ำสู่ภำคเกษตรกรรม จ ำนวน 13 รำย มีวัตถุประสงค์ที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ เนื่องจำกเห็นว่ำอำชีพเกษตรกรรมมีควำมมั่นคง ยั่งยืนและเป็นอำชีพที่อิสระคิดเป็นร้อยละ 61.54  
ในส่วนของปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในอำชีพเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับ ควำมขยัน อดทน รักในอำชีพที่ท ำ คิดเป็น
ร้อยละ 69.23  ได้รับกำรจัดสรรที่ดินแล้วร้อยละ 57.14  เป็นพ้ืนที่เฉลี่ย 3 ไร่ต่อรำย ในจ ำนวนนี้ได้รับมอบ
เอกสำรสิทธิแล้วคิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 35.71 ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรที่ดิน และร้อยละ 7.14 
ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

(2.2.2) นักเรียน/นักศึกษำ หลักสูตร “กำรพัฒนำเกษตรกรมืออำชีพยุคใหม่” 
จำกวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 14 รำย พบว่ำ เหตุผลที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ     
มีควำมสนใจในกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ต้องกำรที่จะประกอบอำชีพอิสระ และต้องกำรที่ดิน
ในกำรประกอบอำชีพหลังจบกำรศึกษำได้เข้ำสู่ภำคเกษตรกรรม 2 รำย และน ำควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนผลิตพืช
เพ่ือให้เหมำะสมกับพ้ืนที่และช่องทำงกำรตลำด กำรปลูกพืชหมุนเวียน กำรวิเครำะห์ดิน และกำรท ำปุ๋ยชีวภำพ         
ไปปฏิบัติในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยไม่ขอรับกำรจัดสรรที่ดิน เนื่องจำกใช้ที่ดินท ำกินของพ่อแม่    
ในกำรประกอบอำชีพ จ ำนวน 1 รำย และไม่สำมำรถขอรับกำรจัดสรรที่ดินได้ เนื่องจำกประกอบอำชีพ     
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เป็นลูกจ้ำงประจ ำในหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 1 รำย 
(2.2.3) เกษตรกรทั่วไป หลักสูตร “กำรพัฒนำเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน” มีผู้เข้ำรับ

กำรพัฒนำ จ ำนวน 90 รำย พบว่ำ เหตุผลที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เนื่องจำกต้องกำรมีที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 60.00 เข้ำรับกำรอบรมกำรแปรรูปกล้วยหอมทองตกเกรดและกำรเพำะเห็ดฟำงกองเตี้ย 
หลังจำกได้น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพของตนเอง พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ร้อยละ 50.00 
มีรำยไดแ้ละผลผลิตเพ่ิมข้ึน และร้อยละ 40.00 มีต้นทุนกำรผลิตลดลง โดยมีรำยได้เฉลี่ยภำคเกษตรกรรม 
64,750 บำทต่อปี และรำยได้เฉลี่ยนอกภำคเกษตรกรรม 29,000 บำทต่อปี นอกจำกนี้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ทุกรำยได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่เพ่ือนบ้ำน 

(2.3) ประเด็นที่พบ 
(2.3.1) ผู้เข้ำร่วมบำงรำยไม่ทรำบเงื่อนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่ชัดเจน เช่น 

กำรขอรับจัดสรรที่ดิน 
(2.3.2) กำรปรับเปลี่ยน โยกย้ำยผู้บริหำรระดับสูงของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม

โครงกำรฯ ท ำให้นโยบำยกำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง 
(2.3.3) กำรเก็บบันทึกข้อมูลผู้ที่เข้ำรับกำรพัฒนำที่เข้ำสู่อำชีพเกษตรกรรม 

แต่ละรำยยังไม่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
(2.4) ข้อเสนอแนะ 

(2.4.1) หน่วยงำนภำคเีครือข่ำยควรจัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
และกำรขอรับจัดสรรที่ดินเพื่อเข้ำท ำประโยชน์แก่ผู้ที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ให้ชัดเจน 

(2.4.2) ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกร
รุ่นใหม่และคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ควรเชิญผู้บริหำรระดับสูง
ของหน่วยงำนภำคี เช่น สถำบันกำรศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ เข้ำร่วมประชุมเพ่ือเกิดควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 

(2.4.3) ส.ป.ก. และหน่วยงำนภำคีควรมีกำรติดตำมผลและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน
ของผู้ที่ผ่ำนกำรพัฒนำเข้ำสู่อำชีพเกษตรกรรม และประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ รวมถึงรวบรวม
องค์ควำมรู้เพ่ือน ำมำใช้แลกเปลี่ยนหรือพัฒนำต่อไป 

 

5) มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 
ปี 2554 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทำภำระหนี้สินและฟ้ืนฟู
อำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับเกษตรกรที่เป็นสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554 
และเพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติไม่ขำดสภำพคล่องจำกกำรกำรพักช ำระหนี้   
ให้กับสมำชิก มีเป้ำหมำย พ้ืนที่ประสบอุทกภัย 63 จังหวัด 847 แห่ง สมำชิก 83,845 รำย บัญชีมูลหนี้ 
9,603,000,000 บำท (ปี 2558 ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 36 จังหวัด 294 แห่ง สมำชิก 
27,469 รำย บัญชีมูลหนี้ 3,074,253,000 บำท) ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ปี 2555 – 2558  
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2557 ไม่ได้รับงบประมำณ จึงเลื่อนมำด ำเนินกำรในปี 2558 เป็นปีที่ 3) 
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ผลการด าเนินงาน 
(1) ปีที่ 1 – 2 มีสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 847 แห่ง รวม 83,845 รำย 

ได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สิน โดยกำรขยำยเวลำช ำระหนี้ (เงินกู้เดิม) 786 แห่ง รวม 77,920 รำย 
วงเงิน 9,378.00 ล้ำนบำท ชดเชยดอกเบี้ย 1,435.14 ล้ำนบำท  และได้รับกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำอำชีพ 
(เงินกู้ใหม่) 61 แห่ง  รวม 5,925 รำย วงเงินทั้งสิ้น 225.00 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นสมำชิกที่สำมำรถช ำระ
หนี้ตำมก ำหนด 56,376 รำย วงเงิน 6,343.00 ล้ำนบำท ครบตำมเป้ำหมำย คงเหลือสมำชิกที่ต้อง
ด ำเนินกำรในปีที่ 3 จ ำนวน 27,469 รำย 

(2) ปีที่ 3 ด ำเนินกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินแล้ว 26,493 รำย หรือร้อยละ 96.45 
ของเป้ำหมำย 27,469 รำย  จ ำแนกเป็นสมำชิกท่ีได้รับกำรขยำยเวลำช ำระหนี้ (เงินกู้เดิม)  25,655 รำย 
วงเงิน 3,032.00 ล้ำนบำท จ่ำยชดเชยดอกเบี้ยให้สมำชิก 183.98 ล้ำนบำท ได้รับกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำ
อำชีพ (เงินกู้ใหม)่ 838 รำย วงเงิน 39.25 ล้ำนบำท ยอดเงินชดเชยดอกเบี้ย 3% เป็นเงิน  0.99  ล้ำนบำท  
มีสมำชิกออกจำกโครงกำร 27,469 รำย โดยเป็นสมำชิกที่ได้รับกำรชดเชยดอกเบี้ย 26,493 รำย และ
สมำชิกท่ีไม่ได้รับกำรชดเชยดอกเบี้ย 976 รำย เนื่องจำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของโครงกำร  

(3) จัดสรรงบประมำณ 203.91 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 184.98 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 90.72 
ของงบประมำณจัดสรร   

 

6) โครงการพักช าระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้สินคงค้าง
ต่ ากว่า 500,000 บาท  ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทำภำระหนี้สินของเกษตรกร
ที่เป็นสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีรำยได้น้อยและมีปัญหำกำรส่งช ำระหนี้ และเพื่อพัฒนำอำชีพ
และเพิ่มรำยได้ให้แก่สมำชิก ให้สำมำรถส่งช ำระหนี้ได้ภำยหลังเข้ำร่วมโครงกำร มีเป้ำหมำย ครอบคลุม
พ้ืนที่ 77 จังหวัด รวม 1,473 สหกรณ์ 792 กลุ่มเกษตรกร สัญญำมูลหนี้ 173,713 สัญญำระยะเวลำ
โครงกำรตั้งแต ่ปี 2555 – ปี 2558  ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมำณ 2558 เป็นกำรด ำเนินงำน
โครงกำรปีที่ 2)  

(1) ผลการด าเนินงาน    
(1.1) ปีที ่ 1 (ปี 2557) จ ำนวนสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 

1,796 แห่ง ชดเชยดอกเบี้ยในกรณีหนี้ค้ำงช ำระ กรณีหนี้ปกติ-พักช ำระเงินต้น และกรณีหนี้ปกติ-ไม่พัก
ช ำระเงินต้น รวม 653,563 รำย จำกเป้ำหมำย 809,146 รำย วงเงิน 1,056.03 ล้ำนบำท คิดเป็น    
ร้อยละ 73.04 ของเป้ำหมำย 1,445.82 ล้ำนบำท เมื่อสิ้นปีมีสมำชิกออกจำกโครงกำร 196,820 รำย 
เนื่องจำกได้รับกำรชดเชยดอกเบี้ยจำกโครงกำร ช ำระหนี้ระหว่ำงปีหมดแล้วและผิดเงื่อนไขโครงกำร โดย 
ไม่ผ่ำนกำรอบรมฟ้ืนฟูอำชีพ ผิดนัดช ำระหนี้ และบำงรำยสละสิทธิ์ 

(1.2) ปีที่ 2 (ปี 2558) คงเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ด ำเนินกำร 887 แห่ง  
สมำชิก 245,435 รำย  โดยชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งกรณีหนี้ค้ำงช ำระ กรณีหนี้ปกติ – 
พักช ำระเงินต้น และกรณีหนี้ปกติ – ไม่พักช ำระเงินต้น ได้ 206,017 รำย วงเงิน 484.37 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 76.92 ของวงเงินที่ต้องจ่ำยชดเชย 629.74 ล้ำนบำท  ซึ่งสมำชิกหนี้ค้ำงช ำระที่ผ่ำนกำรอบรม
ฟ้ืนฟูอำชีพ มีเงินออม 1% ของเงินต้นคงเป็นหนี้ 65,599 รำย หรือร้อยละ 81.70 ของเป้ำหมำย 
80,291 รำย และพ้นจำกโครงกำร 406,309 รำย  
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(1.3) จัดสรรงบประมำณ  629.74  ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 484.37 ล้ำนบำท หรือ     
ร้อยละ 76.92 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

(2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร (สหกรณ์กำรเกษตรโพทะเล จ ำกัด สหกรณ์

กำรเกษตรบำงมูลนำก จ ำกัด) และจังหวัดชัยนำท (สหกรณ์กำรเกษตรเมืองชัยนำท จ ำกัด) พบว่ำ จังหวัด
ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับชดเชยดอกเบี้ยล่ำช้ำ ท ำให้มีระยะเวลำเบิกจ่ำยจ ำกัด และต้องเร่งรัด
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย รวมทั้งสมำชิกบำงรำยผิดนัดช ำระหนี้ ท ำให้ต้อง
ออกจำกโครงกำร  ดังนั้น จึงควรให้ควำมส ำคัญและจัดสรรงบประมำณให้ทันเวลำ ในส่วนของสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรควรท ำเข้ำใจกับสมำชิกถึงสิทธิ และเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือไม่ให้เกิดกรณี 
กำรท ำผิดเงื่อนไขโครงกำร 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ชัยนำท ขอนแก่น อุดรธำนี และหนองคำย 
พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)    

(2.1) ในภำพรวม สมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในระดับมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
2.54 (คะแนนเต็ม 3) ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรอบรมฟ้ืนฟูอำชีพ รูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ
โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ และเห็นว่ำกำรให้ควำมช่วยเหลือด้วยกำรชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้สำมำรถบรรเทำ
ภำระหนี้สินให้สมำชิกได้ในระดับมำก ด้วยคะแนนเฉล ี่ย 2.41   

(2.2) สมำชิกบำงส่วนไม่เห็นด้วยกับกำรที่ภำครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ไม่เท่ำกัน โดย
ชดเชยดอกเบี้ยให้กรณีค้ำงช ำระในอัตรำร้อยละ 4 ในขณะที่หนี้ปกติชดเชยดอกเบี้ยให้เพียงร้อยละ 3  
และเสนอควำมเห็นว่ำ ควรชดเชยดอกเบี้ยในอัตรำเดียวกันทั้งกรณีค้ำงช ำระและหนี้ปกติ เพ่ือไม่ให้เกิด  
กำรเปรียบเทียบลูกหนี้ที่ช ำระหนี้ตำมก ำหนดเวลำ กลับได้รับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐในอัตรำที่ต่ ำกว่ำ 

 
2.3.2 ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร 

1) โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 
ด ำเนินกำรเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย 

เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับมำตรฐำน
ให้เกษตรกรในประเทศใช้ในกำรเพำะปลูก และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงตรวจสอบรับรอง
มำตรฐำนเมล็ดพันธุ์ในอำเซียน ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ ปี 2557 - 2561  

เป้ำหมำย ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีมำตรฐำนเพ่ือใช้ในประเทศและกำรส่งออก จ ำนวน 40,900 ตัน 
มีศูนย์ตรวจสอบมำตรฐำนคุณภำพเมล็ดพันธุ์ที่มีมำตรฐำน 3 แห่ง ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบที่สนับสนุน
กำรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ 2 ฉบับ มีระบบฐำนข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำนเมล็ดพันธุ์พืช กำรผลิต กำรตลำด 
รวมทั้งข้อมูลพื้นฐำน 1 ระบบ และสนับสนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุ์พืช ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 1 โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมกำรเกษตร   
กรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

1.1) โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 
ด ำเนินกำรเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์       

ทั้งระบบ และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชส ำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
ในกำรเพำะปลูก เป้ำหมำยผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี 500 ตัน พัฒนำศูนย์ในกำรผลิตและกำรรับรอง



54 

 

คุณภำพเมล็ดพันธุ์ 2 ศูนย์ ตรวจสอบมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์เพ่ือออกใบรับรอง 2,000 ตัวอย่ำง หน่วยงำน
รับผิดชอบคือ กรมวิชำกำรเกษตร 

ผลการด าเนินงาน 
(1) กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์คัด/หลัก/ขยำย เพ่ือใช้

ภำยในประเทศและส่งออกในปี 2558  ก ำหนดเป้ำหมำย 500 ตัน  ปลูก 2 ช่วง คือ  
(1.1) ถั่วเหลือง ฤดูแล้ง ปลูกเดือนธันวำคม 2557 – เมษำยน 2558 และฤดู

ปลำยฝน เดือนกรกฏำคม 2558 – พฤศจิกำยน 2558 เป้ำหมำย 350 ตัน  ด ำเนินกำรได้แล้ว 223.56 ตัน  
ร้อยละ 63.87  

(1.2) ถั่วเขียว ฤดูแล้ง เดือนธันวำคม 2557 – เมษำยน 2558  ฤดูต้นฝน 
เดือนพฤษภำคม 2558 – สิงหำคม 2558  และฤดูปลำยฝน เดือนกรกฏำคม 2558 – พฤศจิกำยน 
2558 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ และตรวจสอบคุณภำพ คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ในช่วงเดือนกันยำยน 2558  ซึ่งขณะนี้ด ำเนินกำรได้ 112.10 ตัน จำกเป้ำหมำย 150 ตัน 

(2) พัฒนำหน่วยงำน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก และส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำ และรับรอง
คุณภำพเมล็ดพันธุ์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมกำรขอรับรองห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน ISTA   

(3) ตรวจสอบมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์เพ่ือออกใบรับรองได้ 4,575 ตัวอย่ำง หรือ 
ร้อยละ 228.75 ของเป้ำหมำย 2,000 ตัวอย่ำง 

(4) จัดสรรงบประมำณ 80.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 76.27 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 94.53 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 

1.2) โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) 
ด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภำพดี  160 ศูนย์ และ

สร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำดเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 3,200 รำย 
หน่วยงำนรับผิดชอบคือ กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรศูนย์ โดยจัดอบรมและสัมมนำ

เชิงปฏิบัติกำร รวม 510 รำย รวมทั้งจัดเวทีเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รวม 3,200 รำย หรือ
ตำมเป้ำหมำย  

(1.2) จัดตั้งและพัฒนำศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 160 ศูนย์ 
และจัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ เป้ำหมำย 6,400 ไร่ ตำมเป้ำหมำย 

(1.3) จัดสรรงบประมำณ 13.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 

ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมสมำชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภำพดี
ของชุมชน  ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ระหว่ำงวันที่ 16 – 19 มีนำคม 2558 สรุปได้ ดังนี้ 

(1.1) กำรเพำะปลูกถั่วเขียว พบว่ำ สมำชิกศูนย์ฯ ร้อยละ 65 มีประสบกำรณ์
กำรเพำะปลูกถั่วเขียวมำก่อนที่จะรวมกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำร เฉลี่ย 11 ปี อีกร้อยละ 35 เริ่มเพำะปลูกถั่วเขียว
ภำยหลังเข้ำร่วมโครงกำรเป็นครั้งแรก 
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(1.2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ มีสมำชิก 20 รำย ได้รับ
กำรอบรมและให้น ำควำมรู้ไปจัดท ำแปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ของตนเองเฉลี่ยรำยละ 2 ไร่  รวม 40 ไร่ต่อศูนย์ 
ซึ่งสมำชิกร้อยละ 65 มีควำมรู้ในระดับมำก ร้อยละ 35 มีควำมรู้ระดับปำนกลำง ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับ  
ไปใช้ในกำรเพำะปลูกถั่วเขียวและดูแลรักษำ แต่ในกำรตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุ์ปนสมำชิกส่วนใหญ่ไม่ได้
ปฏิบัติ เนื่องจำกขำยผลผลิตให้กับพ่อค้ำท้องถิ่น เป็นถั่วเขียวชนิดคละเกรดในรำคำตลำดทั่วไป และบำงรำย
ใช้เมล็ดพันธุ์สูงกว่ำ 5 กิโลกรัมต่อไร่ เพรำะเกรงว่ำจะได้รับผลผลิตต่ ำหำกใช้เมล็ดพันธุ์น้อย  

(1.3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต สมำชิกศูนย์ฯ ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวรำยละ 10 กิโลกรัม (5 กิโลกรัมต่อไร่) ปุ๋ยยูเรีย 50 กิโลกรัม ยำฆ่ำแมลง 
1 ลิตร เชื้อไรโซเบียม 200 กรัม เงินสดค่ำปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ 200 บำท ถุงพลำสติกสำน 10 ใบ 
โดยสมำชิกน ำปัจจัยที่ได้รับไปใช้เพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแล้ว 

(1.4) กำรผลิตและกำรกระจำยผลผลิต สมำชิกเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
วิธีกำรหว่ำนหรือโรยเมล็ดพันธุ์ เฉลี่ย 10 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 171.22 กิโลกรัม 
ต่อไร่ ซึ่งค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกสมำชิกส่วนใหญ่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปลูกถั่วเขียวมำก่อน 
เมื่อเกิดโรค แมลง หนอนศัตรูพืชระบำดสำมำรถแก้ไขได้ทันเวลำ ผลผลิตจึงไม่เสียหำยหรือเสียหำยน้อย 
นอกจำกนี้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์จำกกำรไถกลบต้นถั่วปรับปรุงบ ำรุงดิน  

(1.5) รำยได้สุทธิ ภำยหลังมีโครงกำรสมำชิกมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวเฉลี่ยไร่ละ 5,625 บำท เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 2,249 บำทต่อไร่ จะมีรำยได้สุทธิเฉลี่ย
ไร่ละ 3,376 บำท  

(1.6) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ในภำพรวมสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
ในระดับมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.92 (คะแนนเต็ม 3) ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ช่วงเวลำกำรได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว คุณภำพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผลิตได้ รวมทั้งรำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได้ 
และแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต ผลผลิตเสียหำย 

(1.7) ประเด็นที่พบ 
(1.7.1) สมำชิกร้อยละ 30 ลำออกจำกโครงกำรในปี 2558 เนื่องจำก

บำงรำยไม่มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว และได้รับผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในปริมำณต่ ำ 
เนื่องจำกถูกศัตรูพืชรบกวนและฝนตกนอกฤดูกำลในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลผลิตเสียหำย 

(1.7.2) เกษตรกรส่วนใหญ่เพำะปลูกถั่วเขียวโดยวิธีกำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์ 
ท ำให้มกีำรใช้เมล็ดพันธุ์ค่อนข้ำงสูง และไม่ตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุ์ปน  

(1.7.3) ศัตรูพืชรบกวน ได้แก่ หนอนเจำะฝักถั่ว ท ำให้เก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ไม่เต็มที่ ผลผลิตบำงส่วนเสียหำย รวมทั้งฝนตกนอกฤดูกำลในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ท ำให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ติดเชื้อรำ เกษตรกรต้องจ ำหน่ำยให้กับพ่อค้ำในรำคำต่ ำ หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้  

(1.7.4) กำรจ ำหน่ำยผลผลิต เนื่องจำกทำงศูนย์ฯ ไม่ได้ด ำเนินกำรรวบรวม
ผลผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในลักษณะกลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่จึงขำยผลผลิตถั่วเขียวแบบคละเกรดให้กับพ่อค้ำ
ท้องถิ่น ในลักษณะต่ำงคนต่ำงขำย เฉลี่ย 32.85 บำทต่อกิโลกรัม นอกจำกจะผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยแล้ว 
สมำชิกร้อยละ 60 ยังเก็บไว้ใช้ท ำพันธุ์ในฤดูถัดไป 
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(1.8) ข้อเสนอแนะ  
(1.8.1) หน่วยงำนควรส่งเสริม ให้ค ำแนะน ำ และถ่ำยทอดควำมรู้

ในกำรบริหำรจัดกำรแปลงปลูก ตั้งแต่กระบวนกำรเตรียมแปลง กำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยว 
และกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งวิธีกำรก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะเกษตรกร 
รำยใหม่ที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ในกำรปลูก ควรมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

(1.8.2) สนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ก่อนจ ำหน่ำย แทนกำรขำยแบบคละเกรด ซึ่งได้รำคำไม่สูง รวมทั้งส่งเสริมกำรรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวคุณภำพดีจ ำหน่ำยในลักษณะกลุ่ม และประสำนกำรเชื่อมโยงกำรตลำดจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น และบริเวณใกล้เคียง 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมสมำชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภำพดี
ของชุมชน ระหว่ำงเดือนมีนำคม – กรกฎำคม 2558  โดยเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองติดตำมสมำชิกในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตภ์ สุโขทัย ขอนแก่น อุบลรำชธำนี และสุรินทร์ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวติดตำมในพ้ืนที่จังหวัด
พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ และนครรำชสีมำ และเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
อุดรธำนี สรุปได้ ดังนี้ 

(2.1) ถั่วเขียว  
(2.1.1) ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ มีสมำชิก 20 รำย ร้อยละ 36.00 

มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกถั่วเขียวมำก่อนที่จะรวมกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำร เฉลี่ย 9.89 ปี อีกร้อยละ 64 
เริ่มเพำะปลูกถ่ัวเขียวภำยหลังเข้ำร่วมโครงกำรเป็นครั้งแรก  

(2.1.2) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต สมำชิกได้รับสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต ได้แก ่เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวรำยละ 10 กิโลกรัม (5 กิโลกรัมต่อไร่) ปุ๋ยยูเรีย 50 กิโลกรัม ยำฆ่ำแมลง 1 ลิตร 
เชื้อไรโซเบียม 400 กรัม บำงแห่งได้รับเงินสดเป็นค่ำปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ 200 บำท  ถุงพลำสติกสำน 
10 ใบ เป็นต้น พร้อมทั้งได้รับกำรอบรมและให้น ำควำมรู้ไปจัดท ำแปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ของตนเองเฉลี่ย       
รำยละ 2 ไร่  

(2.1.3) กำรเพำะปลูก ส่วนใหญ่เพำะปลูกโดยวิธีกำรหว่ำน ใช้เมล็ดพันธุ์
ปลูกเฉลี่ย 6.39 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุ์ปน พ้ืนที่เพำะปลูกร้อยละ 14.52 เสียหำย
จำกกำรขำดแคลนน้ ำ ศัตรูพืชรบกวน และน้ ำท่วมขังจำกแปลงนำใกล้เคียง จนไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
ที่เหลืออีกร้อยละ 85.48 ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 113.41 กิโลกรัมต่อไร่  

(2.1.4) กำรจ ำหน่ำย สมำชิกขำยผลผลิตให้กับพ่อค้ำในท้องถิ่นเป็นถั่วเขียว
ชนิดคละเกรดในรำคำตลำดทั่วไป กิโลกรัมละ 25 – 35 บำท รำคำเฉลี่ยที่ 29.79 บำท มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ถั่วเขียวเฉลี่ยไร่ละ 3,378.35 บำท เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 1,741.93 บำทต่อไร่ มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย
ไร่ละ 1,636.42 บำท  

(2.1.5) ควำมพึงพอใจ ในภำพรวมสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
ในระดับมำกด้วยคะแนนที่ไม่สูงมำกนักคือเฉลี่ย 2.36 (คะแนนเต็ม 3) โดยมีควำมพึงพอใจระดับมำก
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ช่วงเวลำกำรได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว และ
คุณภำพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผลิตได้  ส่วนรำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได้ และแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต พึงพอใจ
ในระดับปำนกลำง  
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(2.2) ถั่วเหลือง   
(2.2.1) ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชฯ มีสมำชิก 20 รำย ร้อยละ 35.33 

มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกถั่วเหลืองมำก่อนที่จะรวมกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำร เฉลี่ย 6.16 ปี อีกร้อยละ 64.67 
เริ่มเพำะปลูกเป็นครั้งแรก  

(2.2.2) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต สมำชิกได้รับกำรสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองรำยละ 30 กิโลกรัม (15 กิโลกรัมต่อไร่) ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม 
ยำก ำจัดวัชพืช 1 ลิตร เชื้อไรโซเบียม 400 กรัม ฮอร์โมน 1 ถุง เป็นต้น และได้รับกำรอบรมควำมรู้ไปจัดท ำ
แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองรำยละ 2 ไร่   

(2.2.3) กำรเพำะปลูก ส่วนใหญ่เพำะปลูกโดยวิธีกำรหว่ำน 
มีเพียงบำงแห่งใช้วิธีกำรหยอดเมล็ดพันธุ์ โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกเฉลี่ย 15 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ตรวจแปลง
เพ่ือตัดพันธุ์ปน พ้ืนที่เพำะปลูกร้อยละ 21.91 ประสบปัญหำแห้งแล้ง และศัตรูพืชรบกวนจนไม่สำมำรถ
เก็บเก่ียวผลผลิตได้ ที่เหลืออีกร้อยละ 78.09 ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 132.99 กิโลกรัมต่อไร่  

(2.2.4) กำรจ ำหน่ำย สมำชิกขำยผลผลิตให้กับพ่อค้ำในท้องถิ่น 
เป็นถั่วเหลืองชนิดคละเกรดรำคำกิโลกรัมละ 11 – 35 บำท รำคำเฉลี่ยที่ 27.24 บำท มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,622.16 บำท เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 1,572.13 บำทต่อไร่ ท ำให้มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย   
ไร่ละ 2,050.03 บำท   

(2.2.5) ควำมพึงพอใจในภำพรวมสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
ในระดับปำนกลำงด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.20 โดยมีควำมพึงพอใจระดับมำกเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที ่
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และพึงพอใจระดับน้อยเกี่ยวกับช่วงเวลำกำรได้รับเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง คุณภำพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิตได้ รำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได้ แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต 

(2.3) ถั่วลิสง  
(2.3.1) ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ มีสมำชิก 20 รำย ร้อยละ 42 

มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกถั่วลิสงมำก่อนที่จะรวมกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำร เฉลี่ย 14.57 ปี สมำชิกที่เหลือ
เริ่มปลูกเป็นครั้งแรก  

(2.3.2) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต สมำชิกได้รับสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง รำยละ 40 กิโลกรัม (20 กิโลกรัมต่อไร่) ปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม ยำก ำจัดวัชพืช 1 ลิตร 
เชื้อไรโซเบียม 400 กรัม เป็นต้น และได้รับกำรอบรมควำมรู้ไปจัดท ำแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเอง     
รำยละ 2 ไร่  

(2.3.3) กำรเพำะปลูก ส่วนใหญ่เพำะปลูกโดยวิธีกำรหว่ำนและ
ยกร่อง ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ตรวจแปลงเพื่อตัดพันธุ์ปน พื้นที่เพำะปลูก
ร้อยละ 29.09 เสียหำยจนไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ที่เหลืออีกร้อยละ 70.91 ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 
158.65 กิโลกรัมต่อไร่  

(2.3.4) กำรจ ำหน่ำย สมำชิกขำยผลผลิตเป็นถั่วลิสงชนิดคละเกรด
ในรำคำกิโลกรัมละ 11 – 35 บำท รำคำเฉลี่ยที่ 38.55 บำท ให้กับพ่อค้ำในท้องถิ่นและกลุ่มแปรรูป
ในท้องถิ่น มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต เฉลี่ยไร่ละ 6,116.33 บำท เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 2,253.56 
บำทต่อไร่ ท ำให้มีรำยได้สุทธิเฉลี่ยไร่ละ 3,862.77 บำท  
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(2.3.5) ควำมพึงพอใจ ในภำพรวมสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
ในระดับมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.78 ทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต ช่วงเวลำกำรได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง คุณภำพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ผลิตได้ รำคำผลผลิต
ที่จ ำหน่ำยได้ แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต 

(2.4) ประเด็นที่พบ 
(2.4.1) ในภำพรวม สมำชิกร้อยละ 29 ลำออกจำกโครงกำร 

เนื่องจำกบำงรำยไม่มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วมำก่อน และได้รับผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ในปริมำณต่ ำ  

(2.4.2) เกษตรกรบำงส่วนมีควำมรู้ แต่ไม่ปฏิบัติตำมหลักวิชำกำร 
ไม่ตระหนักถึงหลักกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น ไม่ตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุ์ปน เป็นต้น และมีบำงส่วนยังขำดทักษะ 
ประสบกำรณ์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 

(2.4.3) กำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรสมำชิกไม่เหมำะสมกับ
ช่วงฤดูกำรเพำะปลูก โดยได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวล่ำช้ำไม่ทันฤดูกำลเพำะปลูก เกษตรกรบำงแห่งต้องกำรปลูก
ถั่วเขียวในช่วงเดือนมีนำคม – เมษำยน  แต่ได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในเดือนกรกฎำคม และบำงแห่งได้รับ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเร็วกว่ำช่วงฤดูกำลเพำะปลูก กล่ำวคือ เกษตรกรบำงแห่งต้องกำรปลูกถ่ัวเหลืองในช่วง
เดือนสิงหำคม แต่กลับได้รับเมล็ดพันธุ์ในเดือนมิถุนำยน เกษตรกรต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ 2 เดือน ท ำให้เสื่อม
คุณภำพ อัตรำกำรงอกต่ ำ เป็นต้น 

(2.4.4) ผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วลิสงอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ เนื่องจำก
ขำดแคลนน้ ำ ศัตรูพืชรบกวน และเมล็ดพันธุ์บำงส่วนเสื่อมคุณภำพ ท ำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่เต็มที่  
ผลผลิตบำงส่วนเสียหำย และมีบำงพ้ืนที่เสียหำยไม่ได้รับผลผลิต 

(2.4.5) กำรจ ำหน่ำยผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ขำยผลผลิต
แบบคละเกรดให้กับพ่อค้ำท้องถิ่น ในลักษณะต่ำงคนต่ำงขำย นอกจำกจะผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยแล้ว สมำชิก
ร้อยละ 52 ยังเก็บไว้ใช้ท ำพันธุ์ในฤดูถัดไป 

(2.5) ข้อเสนอแนะ  
(2.5.1) ควรมีกำรติดตำมและให้ค ำแนะน ำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

ให้ปลูกตำมหลักวิชำกำรในกำรปลูกเมล็ดพันธุ์ ทั้งกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรปลูก กำรดูแลรักษำ   
กำรเก็บเกี่ยว และกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งวิธีกำรก ำจัดศัตรูพืช โดยเฉพำะเกษตรกร
รำยใหม่ที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ในกำรปลูก  

(2.5.2) ควรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้สมำชิกตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
เหมำะสมกับช่วงฤดูกำรเพำะปลูก ไม่เร็วหรือล่ำช้ำเกินไป 

(2.5.3) สนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ก่อนจ ำหน่ำย 
แทนกำรขำยแบบคละเกรด ซึ่งได้รำคำไม่สูง รวมทั้งส่งเสริมกำรรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภำพดีจ ำหน่ำย 
ในลักษณะกลุ่ม และประสำนกำรเชื่อมโยงกำรตลำดจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร ในท้องถิ่น และ
บริเวณใกล้เคียง  
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1.3) โครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกร 
ด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ และยกระดับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

คุณภำพของสหกรณ์รวมทั้งกระจำยเมล็ดพันธุ์ดี และเร่งรัดเกษตรกรสมำชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์
อย่ำงทั่วถึงมีเป้ำหมำยกำรผลิต 40,000 ตัน และยกระดับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ถั่วเหลือง ไปสู่ระดับ
ที่สูงขึ้น หน่วยงำนรับผิดชอบคือ กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) จัดสัมมนำและศึกษำดูงำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต กำรจัดกำร

ธุรกิจ และกำรตลำดเมล็ดพันธุ์แก่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ จ ำนวน 120 รำย ตำมเป้ำหมำย 
(1.2) สนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดในกำรผลิตและจ ำหน่ำย

เมล็ดพันธุ์ข้ำวให้สหกรณ์ 31,505 ตัน หรือร้อยละ 81.62 ของเป้ำหมำย 38,600 ตัน  และถั่วเหลือง 
1,932 ตัน หรือร้อยละ 138.00 ของเป้ำหมำย 1,400 ตัน  

(1.3) จัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ 37 ครั้ง 
หรือร้อยละ 94.87 จำกเป้ำหมำย 39 ครั้ง และประชำสัมพันธ์สื่อสำรภำพลักษณ์ยกระดับควำมเข้ำใจ  
เมล็ดพันธุ์สหกรณ์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ 37 ครั้ง หรือร้อยละ 94.87 จำกเป้ำหมำย 39 ครั้ง   

(1.4) กำรรวบรวมเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์  
(1.4.1) เมล็ดพันธุ์ข้ำวที่สหกรณ์รวบรวมได้ 35,010 ตัน หรือร้อยละ 70.56 

จำกเป้ำหมำย 49,617 ตัน ผ่ำนมำตรฐำนรับซื้อคืนจำกสมำชิก 34,900 ตัน หรือร้อยละ 74.46 จำก
เป้ำหมำย 46,870 ตัน และผ่ำนมำตรฐำนหลังปรับปรุงสภำพแล้วเสร็จ บรรจุหีบห่อพร้อมที่จะจ ำหน่ำย 
31,505 ตัน หรือร้อยละ 76.53 จำกเป้ำหมำย 41,168 ตัน 

(1.4.2) ปริมำณเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สหกรณ์รวบรวมได้ 2,320 ตัน 
หรือร้อยละ 58.00 จำกเป้ำหมำย 4,001 ตัน ผ่ำนมำตรฐำนรับซื้อคืนจำกสมำชิก 2,318 ตัน หรือ  
ร้อยละ 58.74 จำกเป้ำหมำย 3,946 ตัน และผ่ำนมำตรฐำนหลังปรับปรุงสภำพแล้วเสร็จ บรรจุหีบห่อ 
พร้อมที่จะจ ำหน่ำย 1,932 ตัน หรือร้อยละ 51.08 จำกเป้ำหมำย 1,932 ตัน 

(1.5) จัดอบรมพัฒนำยกระดับสหกรณ์เป้ำหมำยที่มีห้องปฏิบัติกำรไปสู่ระบบ 
ISO/IEC 17025 จ ำนวน 1 ครั้ง 40 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(1.6) จัดสรรงบประมำณ 76.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 64.16 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 83.67 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)  
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

ระหว่ำงวันที่ 16 – 19 มีนำคม 2558  
(1.1) ประสบกำรณ์เพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำว พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร 

ร้อยละ 60 มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้กับสหกรณ์กำรเกษตรมำก่อน เฉลี่ย 7 ปี  
(1.2) กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว สมำชิกเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวในพ้ืนที่เฉลี่ย 

16.73 ไร่ต่อรำย ปลูกตำมหลักกำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำว โดยวิธีท ำนำด ำ กำรดูแล กำรตรวจแปลงพันธุ์
เพ่ือตัดพันธุ์ปน และกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต พันธุ์ข้ำวที่สหกรณ์กำรเกษตรจัดหำให้สมำชิกปลูกเป็นพันธุ์     
กข 31 กข 41 กข 47 และพิษณุโลก 2 สมำชิกใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิต  
เมล็ดพันธุ์ข้ำว 850.24 กิโลกรัมต่อไร่  
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(1.3) รำคำรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้ำว สหกรณ์กำรเกษตรรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ที่ผ่ำนมำตรฐำนจำกสมำชิก ในรำคำที่สูงกว่ำตลำดทั่วไป เฉลี่ยตันละ 1,000 – 2,000 บำท สมำชิกจ ำหน่ำย
เมล็ดพันธุ์ข้ำวให้สหกรณ์มีรำยได้ เฉลี่ยไร่ละ 9,086 บำท เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 4,026 บำท  มีรำยได้สุทธิ
เฉลี่ยไร่ละ 5,060 บำท สูงกว่ำสมำชิกสหกรณท์ีจ่ ำหน่ำยผลผลิตให้กับพ่อค้ำท้องถิ่นในรำคำตลำดทั่วไปที่มี
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตข้ำวเฉลี่ยไร่ละ 7,123 บำท เมื่อหักต้นทุนกำรผลิต 3,627 บำท มีรำยได้สุทธิ
เฉลี่ยไร่ละ 3,496 บำท 

(1.4) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ในภำพรวมสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร   
ในระดับมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.74 (คะแนนเต็ม 3) ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ช่วงเวลำกำรได้รับเมล็ดพันธุ์ คุณภำพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ รวมทั้งรำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได้ และ      
แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต 

(1.5) ประเด็นที่พบ  
(1.5.1) กำรกระจำยผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในปี 2557 สหกรณ์กำรเกษตร

ที่เข้ำร่วมโครงกำรบำงแห่งประสบปัญหำจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวไม่หมด จึงหยุดรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
จำกเกษตรกรสมำชิกในช่วงเดือนเมษำยนถึงสิงหำคม 2557 ท ำให้สมำชิกสหกรณ์ต้องจ ำหน่ำยผลผลิต
ให้กับพ่อค้ำในท้องถิ่นในรำคำตลำดทั่วไป  และบำงรำยสำมำรถจ ำหน่ำยผลผลิตบำงส่วนให้กับเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงน ำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ปลูก ในรำคำท่ีสูงกว่ำตลำดทั่วไปเล็กน้อย  

(1.5.2) เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยำย สหกรณ์บำงแห่งจัดหำให้สมำชิก    
ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร ท ำให้สมำชิกสหกรณ์ต้องซื้อจำกแหล่งอื่นในรำคำที่สูงกว่ำ  

(1.6) ข้อเสนอแนะ 
(1.6.1) ควรมีกำรประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยทั้งกำรผลิตและกำรตลำด

ระหว่ำงสหกรณ์กำรเกษตร และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือกระจำยผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีไปยังแหล่งที่ขำดแคลน
เมล็ดพันธุ์ดี  

(1.6.2) ควรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์พืชอ่ืนที่ใช้น้ ำน้อยเป็นที่ต้องกำร
ของเกษตรกรในพ้ืนที่และตลำด โดยให้สมำชิกผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอ่ืนในช่วงที่ให้หยุดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร โดยเมล็ดพันธุ์ข้ำวติดตำม
ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนำท เพชรบุรี สุโขทัย อุตรดิตถ์ เชียงรำย นครพนม และสุรินทร์  เมล็ดพันธุ์ 
ถั่วเหลือง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และสุโขทัย ระหว่ำงเดือนมีนำคม – กรกฎำคม 2558 สรุปผลได้ดังนี้  

(2.1) ข้ำว ในภำพรวม สมำชิกเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวในพ้ืนที่เฉลี่ย 13.82 
ไร่ต่อรำย สมำชิกร้อยละ 55.15 มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้กับสหกรณ์กำรเกษตรมำก่อน 
เฉลี่ย 8.95. ปี ปลูกตำมหลักกำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำว โดยวิธีท ำนำด ำ กำรดูแล กำรตรวจแปลงพันธุ์
เพ่ือตัดพันธุ์ปน และกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ชนิดพันธุ์ข้ำวที่สหกรณ์กำรเกษตรจัดหำให้เกษตรกรสมำชิกตัวอย่ำง
ปลูกคือพันธุ์ กข 6  กข 31  กข 41  กข 49 ปทุม 80 สุพรรณ 1  และหอมมะลิ 105  โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก
เฉลี่ย 15.48 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 816.37 กิโลกรัมต่อไร่  สหกรณ์กำรเกษตรรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์
ที่ผ่ำนมำตรฐำนจำกสมำชิกสมำชิกท้ังหมด ในรำคำเฉลี่ยตันละ 10,360 บำท ซึ่งสูงกว่ำรำคำในตลำดทั่วไป 
เฉลี่ยตันละ 1,000 – 2,000 บำท ในภำพรวมสมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในระดับมำก ด้วยคะแนน
เฉลี่ย 2.81 (คะแนนเต็ม 3)  ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ คุณภำพของเมล็ดพันธุ์    
ที่สหกรณ์จ ำหน่ำยให้ คุณภำพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ รำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได้ และแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต  
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ภำคเหนือ  สมำชิกเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวในพ้ืนที่เฉลี่ย 11.96 ไร่ต่อรำย 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทำน สมำชิกร้อยละ 66.67 มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ให้กับสหกรณ์กำรเกษตรมำก่อน เฉลี่ย 9.39 ปี  โดยวิธีท ำนำด ำ พันธุ์ข้ำวที่สหกรณ์กำรเกษตรจัดหำให้
เกษตรกรสมำชิกตัวอย่ำงคือพันธุ์ กข 6  กข 31  สุพรรณ 1  กข 41 ปทุม 80  กข 49 สมำชิกในภำคเหนือ
ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกต่ ำกว่ำภำคอื่นคือเฉลี่ย 9.13 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 914.36 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยผลผลิตที่ผ่ำนมำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 85.40 สหกรณ์กำรเกษตรรับซื้อคืนจำกสมำชิกทั้งหมดในรำคำ
สูงกว่ำตลำดทั่วไปคือ เฉลี่ยตันละ 11,220 บำท ส่วนผลผลิตที่ไม่ผ่ำนมำตรฐำนส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้กับ
พ่อค้ำคนกลำงในท้องถิ่น  

ภำคภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สมำชิกเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวในพ้ืนที่
เฉลี่ย 10.61 ไร่ต่อรำย พ้ืนที่เพำะปลูกอยู่ในเขตชลประทำน สมำชิกร้อยละ 39.39 มีประสบกำรณ์      
กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้กับสหกรณ์กำรเกษตรมำก่อน เฉลี่ย 6.54 ปี โดยวิธีท ำนำด ำ และนำหว่ำน 
พันธุ์ข้ำวที่สหกรณ์กำรเกษตรจัดหำให้เกษตรกรสมำชิกตัวอย่ำงคือพันธุ์  กข 49  หอมมะลิ 105  หอมปทุม  
กข 15  กลุ่มสมำชิกตัวอย่ำงบำงส่วนปลูกข้ำวหอมมะลิ 105  สมำชิกใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกเฉลี่ย 15.77 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 398.58 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตที่ผ่ำนมำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 99.28 
สหกรณ์กำรเกษตรรับซื้อคืนจำกสมำชิกทั้งหมด ในรำคำเฉลี่ยตันละ 16,750 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่สูงกว่ำ  
ภำคอ่ืน เนื่องจำกผลผลิตส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ 105 ส่วนผลผลิตที่ไม่ผ่ำนมำตรฐำนที่มีเพียง 
ร้อยละ 0.72 เกษตรกรจะเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน  

ภำคกลำง  พ้ืนที่เพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวของสมำชิกสูงกว่ำภำคอ่ืนคือ
เฉลี่ย 15.89 ไร่ต่อรำย พ้ืนที่เพำะปลูกบำงส่วนอยู่ในเขตชลประทำน สมำชิกร้อยละ57.89 มีประสบกำรณ์
กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้กับสหกรณ์กำรเกษตรมำก่อน เฉลี่ย 9.48 ปี โดยท ำนำด ำ ชนิดพันธุ์ข้ำวที่
สหกรณ์กำรเกษตรจัดหำให้เกษตรกรสมำชิกตัวอย่ำงคือพันธุ์  กข 41  กข 31  ปทุม 80 สุพรรณ 1  สมำชิก
ในภำคกลำงใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกสูงกว่ำภำคอ่ืน คือเฉลี่ย 17.62 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิต 816.37 กิโลกรัม
ต่อไร่  โดยผลผลิตที่ผ่ำนมำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 99.27 สหกรณ์กำรเกษตรรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่ผ่ำน
มำตรฐำนจำกสมำชิก ในรำคำที่สูงกว่ำตลำดทั่วไปคือเฉลี่ยตันละ 8,370 บำท ส่วนผลผลิตที่ไม่ผ่ำนมำตรฐำน 
จะจ ำหน่ำยให้กับพ่อค้ำคนกลำงในท้องถิ่น และเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน  

(2.2) ถั่วเหลือง  ในภำพรวม สมำชิกเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพ้ืนที่เฉลี่ย 
7.9 ไร่ต่อรำย สมำชิกร้อยละ 72  มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้กับสหกรณ์กำรเกษตร
มำก่อน เฉลี่ย 13.94 ปี ปลูกตำมหลักกำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยวิธีกำรหยอดเมล็ดหรือโรยเป็นแถว 
กำรดูแล กำรตรวจแปลงพันธุ์เพ่ือตัดพันธุ์ปน และกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ชนิดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สหกรณ์กำรเกษตร
จัดหำให้สมำชิกปลูกเป็นพันธุ์เชียงใหม่ 60 และเชียงใหม่ 2  สมำชิกใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกเฉลี่ย 14.48 กิโลกรัมต่อไร่ 
ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเฉลี่ย 257.86 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตร้อยละ 100.00  ผ่ำนมำตรฐำน  
สหกรณ์กำรเกษตรรับซื้อคืนผลผลิตจำกสมำชิกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.48 บำท สมำชิกมีควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำรในระดับมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.71  ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ คุณภำพ
ของเมล็ดพันธุ์ที่สหกรณ์จ ำหน่ำยให้ คุณภำพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ และแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต ส ำหรับรำคำ
ผลผลิตที่จ ำหน่ำยไดส้มำชิกมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง รำยละเอียดในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดเชียงใหม่ สมำชิกเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพื้นที่เฉลี่ย 
4.97 ไร่ต่อรำย สมำชิกร้อยละ 60 มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้กับสหกรณ์กำรเกษตร
มำก่อน เฉลี่ย 16.78 ปี ปลูกโดยวิธีกำรหยอดเมล็ดหรือโรยเป็นแถว และมีกำรตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุ์ปน 
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ชนิดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สหกรณ์กำรเกษตรจัดหำให้เกษตรกรสมำชิกตัวอย่ำงปลูกคือพันธุ์เชียงใหม่ 60 
สมำชิกใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกเฉลี่ย 15.07 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 271.81 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิต
ผ่ำนมำตรฐำนทั้งหมด และสหกรณ์กำรเกษตรรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจำกสมำชิกเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 21.26 บำท สมำชิกมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในระดับมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.54 ยกเว้นรำคำผลผลิต  
ที่จ ำหน่ำยไดม้ีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง         

จังหวัดสุโขทัย  สมำชิกเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพื้นที่เฉลี่ย  
12.30 ไร่ต่อรำย สมำชิกร้อยละ 90 มีประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้กับสหกรณ์กำรเกษตร
มำก่อน เฉลี่ย 11.11 ปี ปลูกโดยวิธีกำรหยอดเมล็ดหรือโรยเป็นแถว และมีกำรตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุ์ปน 
ชนิดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สหกรณ์กำรเกษตรจัดหำให้เกษตรกรสมำชิกตัวอย่ำงปลูก คือ พันธุ์เชียงใหม่ 2  สมำชิก
ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกเฉลี่ย 13.50 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 249.41 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตผ่ำนมำตรฐำน
ทั้งหมด และสหกรณก์ำรเกษตรรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจำกสมำชิกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24 บำท สมำชิกมี
ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในระดับมำก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.96 ยกเว้นรำคำผลผลิตที่จ ำหน่ำยได้มีควำมพึงพอใจ
ในระดับปำนกลำง     

(2.3) ประเดน็ที่พบ  
สหกรณ์กำรเกษตรบำงแห่งไม่สำมำรถก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยถั่วเหลืองได้ 

เนื่องจำกขำยผลผลิตให้กับบริษัทน ำเข้ำถ่ัวเหลือง ซึ่งเป็นผู้ก ำหนดรำคำเอง ซึ่งเป็นรำคำที่ค่อนข้ำงต่ ำ 
(2.4) ข้อเสนอแนะ 

ควรมีกำรท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำกับบริษัทท่ีรับซื้อผลผลิตจำกสหกรณ์
กำรเกษตร ในรำคำที่เป็นธรรม  

 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ 

กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือให้
ผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย 5 ชนิด ได้แก่ ข้ำว พืชผัก ไก่ สุกร และกุ้ง ที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำน  
ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ (Good Agricultural Practice : GAP) มีระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร  
ตั้งแต่ปี 2557 - 2560  

(1) ผลการด าเนินงาน  
(1) ด้ำนพืช 

(1.1) ข้ำว 
(1.1.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวในระดับฟำร์ม รับรองระบบ  

กำรผลิตข้ำว GAP ในรำยเดิม 40,000 แปลง  และในรำยใหม่ 10,000 รำย  อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจ
ประเมิน คำดว่ำจะแล้วเสร็จเดือนกุมภำพันธ์ 2559  และตรวจวิเครำะห์เคมีตกค้ำงในผลผลิตข้ำวเปลือก 
500 ตัวอย่ำง ด ำเนินกำรแล้ว 53 ตัวอย่ำง   

(1.1.2) กำรพัฒนำต้นแบบให้กำรรับรองเป็นกลุ่ม โดยพัฒนำระบบ
ควบคุมภำยในแล้วทั้ง 140 กลุ่ม และส่งเสริมโรงสีข้ำวเข้ำสู่มำตรฐำน GMP 8 โรง  ตำมเป้ำหมำย 
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(1.1.3) พัฒนำระบบกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำข้ำว 
โดยพัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำว GAP โรงสีข้ำว GMP และระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว รวม  
400 รำย ตลอดจนอบรมบุคลำกรหน่วยตรวจรับรองระบบ ISO/IEC17065 และ Internal audit  
หน่วยตรวจรับรอง (IB) และผู้ประกอบกำรโรงสี รวม 85 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(1.2) ผักและผลไม ้
(1.2.1) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำร

คุณภำพ GAP  96,037 ฟำร์ม  ร้อยละ 115.85 ของเป้ำหมำย 82,900 ฟำร์ม และโรงงำนคัดบรรจุแปรรูป
ตำมมำตรฐำน GMP 946 โรง ร้อยละ 131.39 ของเป้ำหมำย 720 โรง  และห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบ
สินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิตได้ 40 ห้องปฏิบัติกำร  ตำมเป้ำหมำย  

(1.2.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ให้มีคุณภำพ ในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร 33,290 รำย ลดควำมเสี่ยงของ
เกษตรกรจำกกำรระบำดศัตรูพืช 37,380 รำย ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกล้วยไม้ 320 รำย   
ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 17,640 รำย จัดระบบกำรตลำดสินค้ำเกษตรในระดับพ้ืนที่ 77 แห่ง 
ส่งเสริมกำรหยุดเผำในพ้ืนที่เกษตร 1,000 รำย  ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร 38,300 รำย  และ
พัฒนำองค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนให้ผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน 40,966 รำย หรือร้อยละ 102.24 ของ
เป้ำหมำย 40,070 รำย  

(1.2.3) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรตลำดผลไม้ให้สถำบัน
เกษตรกร 92 แห่ง รวม 29,035 ตัน ร้อยละ 72.59 ของเป้ำหมำย 40,000 ตัน 

(2) ด้ำนประมง  
(2.1) กุ้ง 

(2.1.1) ตรวจรับรองฟำร์มกุ้ง โดยมีแผนให้ภำคเอกชนตรวจรับรอง 
5,500 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ในปี 2557 พบว่ำมีควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่
ผู้ตรวจประเมินของภำคเอกชนขำดประสบกำรณ์ในกำรเข้ำตรวจรับรองฟำร์ม และเกษตรกรประสบปัญหำ
โรคระบำดในกุ้งขำว (EMS) หยุดเลี้ยง ท ำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนได้ 

(2.1.2) ตรวจและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง ตลอดทั้งกระบวนกำรผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำได้ 31,243 ฟำร์ม จำกเป้ำหมำย 32,000 ฟำร์ม  โรงงำน 315 โรง จำกเป้ำหมำย 
320 โรง 

(2.1.3) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมง และเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำ
ชำยฝั่ง/กุ้งทะเล รวม 219,245 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 138.59 ของเป้ำหมำยรวม 158,199 ตัวอย่ำง 
รวมทัง้ตรวจคัดกรองโรคระบำดในกุ้งทะเล รวม 300 โรง  

(2.1.4) ด ำเนินกำรเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำที่ก ำหนดให้
สินค้ำประมงที่ส่งออกต้องมีใบรับรองจับสัตว์น้ ำ  โดยออกใบรับรองกำรจับสัตว์น้ ำให้เรือประมงไทยได้ 
10,599 ฉบับ หรือร้อยละ 86.17 ของเป้ำหมำย 12,300 ฉบับ  และปรับปรุงสุขอนำมัยเรือประมงและ   
ท่ำเทียบเรือ 1,173 ล ำ จำกเป้ำหมำย 1,100 ล ำ 

(2.2) ปลำนิล 
ตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์มพ่อ – แม่พันธุ์ปลำนิลตำมหลักพันธุศำสตร์

ได้ 44 ฟำร์ม และตำมมำตรฐำนอำหำรปลอดภัยอีก 796 รำย จำกเป้ำหมำย 800 รำย 
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(2.3) สัตวน้ ำอินทรีย์ 
ฝึกอบรมหลักสูตรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ 172 รำย ตรวจรับรอง

มำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำอินทรีย์รวม 28 ครั้ง  และกำรพัฒนำฟำร์มเพำะเลี้ยงเข้ำสู่มำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ 13 ฟำร์ม  ตำมเป้ำหมำย 

(3) ด้ำนปศุสัตว์ (ไก่ และสุกร) 
(3.1) พัฒนำคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์สู่มำตรฐำนได้ 55,682 แห่ง  

หรือร้อยละ 135.48 ของเป้ำหมำย 41,100 แห่ง และมีแผนตรวจประเมิน GAP ฟำร์มไก่ และสุกร 
1,550 ฟำร์ม 

(3.2) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 391,279 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 119.51 
ของเป้ำหมำย 327,400 ตัวอย่ำง รวมทั้งตรวจรับรองฟำร์มปลอดโรคปำกและเท้ำเปื่อยในภำคตะวันออก
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้องค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศ (OIE) รับรองสถำนภำพ   
โรคปำกและเท้ำเปื่อย โดยด ำเนินกำรได้ 84 คอมพำร์ทเมนท์ จำกเป้ำหมำย 75 คอมพำร์ทเม้นท์ 

(4) ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรและอำหำร 

(4.1) เตรียมควำมพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดท ำ พัฒนำมำตรฐำนและ  
กำรตรวจรับรองมำตรฐำนบังคับ 28 ครั้ง หรือร้อยละ 93.33 ของเป้ำหมำย 30 ครั้ง  พัฒนำส่งเสริมระบบ
กำรรับรองฟำร์มมำตรฐำนแบบกลุ่มได้ 414 กลุ่ม จำกเป้ำหมำย 400 กลุ่ม  และกำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำน   
4 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย  

(4.2) สร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร โดยส่งเสริมกำรบริโภค
และกำรใช้วัตถุดิบคุณภำพในพ้ืนที่ 71 จังหวัด ตำมเป้ำหมำย จัดนิทรรศกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ด้ำนมำตรฐำนและกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศ 5 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 4 ครั้ง  จัดกิจกรรมสร้ำงระบบ
อำหำรศึกษำ 4 ครั้ง และแจ้งเตือนควำมปลอดภัยอำหำรและอำหำรสัตว์แก่เกษตรกร 3,800 รำย หรือ
ร้อยละ 95.00 ของเป้ำหมำย 4,000 รำย 

(4.3) พัฒนำอำหำรสำกล โดยพัฒนำด้ำนมำตรฐำนและขีดควำมสำมำรถ    
กำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำลครบ 3 กิจกรรม 

(5) ปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ชุมพร ปรับปรุงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต และพ้ืนที่โรงประมูลคัดเลือกสัตว์น้ ำสะพำนปลำกรุงเทพฯ รวม 4 แห่ง 
พบว่ำ ที่จังหวัดระนองมีปัญหำกำรร้องคัดค้ำนกำรขอใช้พ้ืนที่ รอใบอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำในกำรก่อสร้ำง
ล่วงล้ ำล ำน้ ำ และปรับแบบจำกปัญหำกำรก่อสร้ำง 

(6) จัดสรรงบประมำณ 3,814.11 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 2,435.08 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 63.84 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(2) ผลการติดตาม  (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรในพ้ืนที่ภำคเหนือ (จังหวัดนครสวรรค์ 

พะเยำ เชียงใหม่ และพิษณุโลก) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครรำชสีมำ นครพนม อุบลรำชธำนี 
และอุดรธำนี)  ภำคกลำง (จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธำนี ลพบุรี รำชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรำ และชลบุรี) และ
ภำคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมรำช สงขลำ กระบี่ ภูเก็ต พังงำ และระนอง ) พบประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
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(1.1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร  เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 56.22 รับทรำบ
จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รองลงมำเป็นสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ เพ่ือบ้ำน ญำติพ่ีน้อง และผู้ประกอบกำรเอกชน 

(1.2) แรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 21.13 เข้ำร่วมโครงกำร 
เนื่องจำกต้องกำรให้ลูกค้ำมั่นใจในคุณภำพและมำตรฐำน ร้อยละ 19.69 ภำครัฐให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนปัจจัย และร้อยละ 16.01 ต้องกำรใบรับรองเพ่ือใช้ประกอบธุรกิจ ที่เหลือเห็นว่ำมีตลำดรองรับ 
รำคำผลผลิตดีกว่ำ (เมล็ดพันธุ์ข้ำว) และภำคเอกชนให้กำรสนับสนุน 

(1.3) กำรใช้ประโยชน์จำกใบรับรองคุณภำพมำตรฐำน เกษตรกรร้อยละ 77.24 
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ เช่น กำรจ ำหน่ำยผลผลิตกุ้งให้ผู้รวบรวมต้องมีใบรับรอง 
ในกำรจับกุ้ง หรือในกรณีของเมล็ดพันธุ์ข้ำว ช่วยให้ลูกค้ำมีควำมม่ันใจในผลผลิต 

(1.4) กำรต่ออำยุใบรับรองคุณภำพมำตรฐำน เกษตรกรร้อยละ 97.18 ต้องกำรต่อ
อำยุใบรับรอง เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจในคุณภำพ คิดเป็นร้อยละ 28.26  มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
ในกรณีซื้อขำยผลผลิต ร้อยละ 25.92 และท ำให้สินค้ำมีควำมน่ำเชื่อถือ ร้อยละ 22.24  ส่วนในรำยที่ไม่
ต้องกำรต่อ เนื่องจำกปัญหำโรคระบำดในสินค้ำบำงชนิด เช่น กุ้ง ท ำให้อยำกเลิกเลี้ยง และขำดตลำด
รองรับผลผลิต 

(1.5) กำรรับทรำบกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรตรวจรับรองแก่ภำคเอกชน พบว่ำ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.57 ทรำบว่ำมีกำรถ่ำยโอนภำรกิจดังกล่ำว เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว ทันเวลำในกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังมีเกษตรกรอีกร้อยละ 20.43 ที่ยังไม่ทรำบ 
 
ตารางแสดงผลการติดตามในพื้นที่ จ าแนกแต่ละสินค้า 

 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว พืชผัก/

ผลไม ้
ไก่/สุกร กุ้งขาว รวม 

1. กำรรับทรำบข่ำวกำรด ำเนินโครงกำร      
    1.1 สื่อวิทย/ุโทรทัศน์ 9.64 15.04 8.78 9.68 10.76 
    1.2 สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสำร 6.02 5.26 9.46 10.75 7.61 
    1.3 เจ้ำหน้ำที่รัฐ 55.42 66.92 47.97 54.84 56.22 
    1.4 เอกชน 3.61 1.50 27.03 4.30 9.65 
    1.5 เพื่อนบ้ำน/ญำติพี่น้อง 16.27 6.02 4.05 13.98 10.02 
    1.6 อื่น ๆ  9.04 5.26 2.70 6.45 5.75 
2. สำเหตุในกำรเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกร      
    2.1 ภำครัฐส่งเสริม 24.74 21.11 19.57 13.68 19.69 
    2.2 เอกชน/ผู้รับซื้อผลผลิตให้กำรสนับสนุน 5.26 7.07 16.96 5.98 9.19 
    2.3 ลูกค้ำมั่นใจคุณภำพ/มำตรฐำนสินค้ำ 23.16 30.15 16.09 17.09 21.13 
    2.4 มีตลำดรองรับผลผลิตแน่นอน 14.21 11.56 13.48 11.11 12.34 
    2.5 รำคำผลผลิตดีกว่ำแบบปกติ 23.16 11.06 3.91 5.13 10.63 
    2.6 จ ำเป็นต้องใช้ใบรับรองเพื่อขำยผลผลิต 7.37 9.55 16.52 43.59 16.01 
    2.7 อื่น ๆ 2.11 9.55 13.48 3.42 11.02 
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ตารางแสดงผลการติดตามในพื้นที่ จ าแนกแต่ละสินค้า (ต่อ) 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว พืชผัก/

ผลไม ้
ไก่/สุกร กุ้งขาว รวม 

3. กำรใช้ประโยชน์ใบรับรองมำตรฐำนท่ีได้รับ      
    3.1 ใช้ประโยชน ์ 47.06 70.89 97.87 98.15 77.24 
    3.2 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 52.94 29.11 2.13 1.85 22.76 
4. ควำมต้องกำรต่ออำยุใบรับรองมำตรฐำนฟำรม์      
    4.1 ต้องกำร 96.34 98.72 97.89 95.31 97.18 
          - สินค้ำน่ำเชื่อถือ 23.81 22.37 24.74 15.60 22.24 
          - ลูกค้ำมั่นใจคุณภำพ/มำตรฐำนสินค้ำ 27.89 40.13 23.16 21.10 28.26 
          - ขำยได้ในรำคำสูง 27.21 15.79 8.42 8.26 14.88 
          - จ ำเป็นต้องใช้ใบรับรองขำยผลผลิต 11.56 17.11 30.00 50.46 25.92 
          - อื่น ๆ 9.52 4.61 13.68 4.69 8.70 
    4.2 ไม่ต้องกำร 3.66 1.28 2.11 4.69 2.82 
5. กำรถ่ำยโอนภำระกิจกำรตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม      
    5.1 ไม่ทรำบ 19.05 8.24 18.95 40.63 20.43 
    5.2 ทรำบ 80.95 91.76 81.05 59.38 79.57 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ 
 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่  พบว่ำ 
(2.1) แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร พบว่ำ ก่อนได้รับกำรรับรองฟำร์ม มีกำร

จ ำหน่ำยสินค้ำไปยังสถำนที่รับซื้ออ่ืน ๆ ที่มีกำรรับซื้อสินค้ำมำตรฐำนโดยเฉพำะ คิดเป็นร้อยละ 23.88 เช่น 
ข้ำวคุณภำพจะเข้ำสู่สหกรณ์ ศูนย์ข้ำวชุมชน และวิสำหกิจชุมชน เป็นต้น สินค้ำสินค้ำกุ้ง จะเข้ำสู่แพกุ้ง  
รองลงมำจ ำหน่ำยผลผลิตให้กับผู้รวบรวมท้องถิ่น ร้อยละ 22.44 และจ ำหน่ำยให้บริษัทโดยตรง         
ร้อยละ 18.91  

หลังจำกได้รับมำตรฐำนฟำร์มแล้ว เกษตรกรขำยผลผลิตคุณภำพได้มำตรฐำน
รองรับให้กับบริษัทโดยตรงเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30.09 รองลงมำจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังสถำนที่รับซื้ออ่ืน ๆ ที่มี
กำรรับซื้อสินค้ำมำตรฐำนโดยเฉพำะ คิดเป็นร้อยละ 24.07 เช่น สหกรณ์ ศูนย์ข้ำวชุมชน วิสำหกิจชุมชน 
และแพกุ้ง เป็นต้น และผู้รวบรวมท้องถิ่น ร้อยละ 18.52 จำกผลกำรติดตำมแสดงให้เห็นว่ำ ปัจจัยเรื่องตลำด 
ที่รับซื้อสินค้ำมำตรฐำนเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้เกษตรกรยอมปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิต จำกรูปแบบเดิม
สู่กำรผลิตในรูปแบบฟำร์มท่ีได้มำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับ  
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ตารางแสดงการจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ก่อนได้รับการรับรอง หลังได้รับการรับรอง 

ผู้ 
บริโภค 

พ่อค้า
ปลีก 

ผู้รวบรวม
ท้องถ่ิน 

พ่อค้า
ต่างถ่ิน 

บริษัท อื่นๆ 
ผู้ 

บริโภค 
พ่อค้า
ปลีก 

ผู้รวบรวม
ท้องถ่ิน 

พ่อค้า
ต่างถ่ิน 

บริษัท อื่นๆ 

ด้านพืช             
  - ข้ำว 6.81 12.04 25.13 4.19 0.00 51.83 7.34 10.73 20.34 2.26 0.00 59.32 

  - ผัก 12.93 13.79 26.72 22.41 12.93 11.21 14.89 18.09 19.15 12.77 19.15 15.96 
  - ผลไม ้ 12.84 21.10 37.61 16.51 8.26 3.67 8.51 17.02 42.55 10.64 18.09 3.19 
ด้านปศุสัตว ์             
  - ไก ่ 0.00 9.26 1.85 7.41 77.78 3.70 0.00 5.43 5.43 0.00 89.13 0.00 
  - สุกร 1.96 7.84 0.00 3.92 80.39 5.88 13.2 3.95 1.32 2.63 88.16 2.63 
ด้านประมง             
  - กุ้ง 0.00 15.53 18.45 28.16 10.68 27.18 0.87 17.39 17.39 27.83 9.57 26.96 
รวมเฉลีย่ 6.89 13.94 22.44 13.94 18.91 23.88 5.71 12.35 18.52 9.26 30.09 24.07 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2558 

 
(2.2) กำรก ำหนดรำคำผลผลิต พบว่ำ ก่อนได้รับกำรรับรองฟำร์ม ส่วนใหญ่รำคำถูก

ก ำหนดโดยผู้ซื้อถึงร้อยละ 63.18 ที่เหลือถูกก ำหนดโดยกำรเจรจำต่อรอง ร้อยละ 12.70 ก ำหนดโดย  
อ่ืน ๆ ร้อยละ 9.32 กำรตกลงซื้อขำยล่วงหน้ำและก ำหนดรำคำโดยผู้ขำย ร้อยละ 7.40 เท่ำกัน 

หลังจำกท่ีผลผลิตของเกษตรกรได้รับมำตรฐำนฟำร์มแล้ว รำคำยังถูกก ำหนด
โดยผู้ซื้อเช่นเดิม คิดเป็นร้อยละ 53.10 โดยพบว่ำ มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับก่อนได้รับมำตรฐำน นอกจำกนี้
เกษตรกรสำมำรถต่อรองได้มำกขึ้นเป็นร้อยละ 13.78 และกำรตกลงซื้อขำยล่วงหน้ำเพ่ิมขึ้นเกือบเท่ำตัว
เป็นร้อยละ 13.78 แสดงให้เห็นควำมต้องกำรสินค้ำที่มีคุณภำพของผู้ใช้ผลผลิต โดยเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำ
ได้มำตรฐำน มีอ ำนำจในกำรเจรจำต่อรองและท ำกำรตกลงซื้อขำยสินค้ำคุณภำพมำตรฐำนได้มำกข้ึน 

 
ตารางแสดงการก าหนดราคาผลผลิต 

                    หน่วย   ร้อยละ 

รายการ 

ก่อนได้รับการรับรอง หลังได้รับการรับรอง 

ผู้ซื้อ ผู้ขาย 
เจรจา
ต่อรอง 

ตกลงซื้อ
ขาย

ล่วงหน้า 
อ่ืนๆ ผู้ซื้อ ผู้ขาย 

เจรจา
ต่อรอง 

ตกลงซื้อ
ขาย

ล่วงหน้า 
อ่ืนๆ 

ด้านพืช           
  - ข้ำว 79.08 3.57 10.20 1.02 6.12 61.24 8.99 16.29 2.25 11.24 
  - ผัก 49.43 20.69 21.84 0.00 8.05 47.83 18.84 15.94 1.45 15.94 
  - ผลไม ้ 68.04 16.49 14.43 0.00 1.03 60.00 15.29 20.00 1.18 3.53 
ด้านปศุสัตว ์           
  - ไก ่ 41.79 5.97 0.00 31.34 20.90 37.96 2.78 0.00 40.74 18.52 
  - สุกร 47.46 1.69 3.39 38.98 8.47 40.74 1.23 2.47 48.15 7.41 
ด้านประมง           
  - กุ้ง 62.93 0.00 20.69 0.00 16.38 60.80 0.00 20.80 0.00 18.40 
รวมเฉลีย่ 63.18 7.40 12.70 7.40 9.32 53.10 7.12 13.16 13.78 12.85 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2558 
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(2.3) ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่ำต้นทุนกำรผลิต
เท่ำเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 41.86 รองลงมำเกษตรกร ร้อยละ 31.66 เห็นว่ำต้นทุนกำรผลิต
เพ่ิมสูงขึ้น โดยที่ต้นทุนกำรเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 31.55 ของต้นทุนเดิม และมีเกษตรกร ร้อยละ 26.48 
เห็นว่ำต้นทุนกำรผลิตลดลง โดยเป็นต้นทุนที่เกษตรกรสำมำรถลดลงได้ร้อยละ 27.50  

เมื่อแยกพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรด้ำนประมง
เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกรำคำอำหำรสัตว์ที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนด้ำนปศุสัตว์ ต้นทุนกำรผลิตจะเท่ำเดิม โดยเกษตรกร
ด้ำนพืชสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ เนื่องจำกมีกำรจัดกำรฟำร์มที่ด ีใช้สำรเคมีถูกต้องในปริมำณเหมำะสม
รวมทั้งมีกำรใช้สำรชีวภำพทดแทนสำรเคมี กำรใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น  

 
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนการผลิต 

                หน่วย   ร้อยละ 

รายการ 
การเปลีย่นแปลงทางด้านต้นทุน 

เพิ่มขึ้น ร้อยละของการเพิ่มขึ้น เท่าเดมิ ลดลง ร้อยละของการลดลง 
ด้านพืช      
  - ข้ำว 9.09 14.43 32.83 58.08 27.94 
  - ผัก 28.05 36.33 35.37 36.59 23.62 
  - ผลไม ้ 27.27 26.46 53.41 19.32 33.24 
ด้านปศุสัตว ์      
  - ไก ่ 38.54 47.05 55.21 6.25 25.50 
  - สุกร 39.24 26.59 59.49 1.27 5.00 
ด้านประมง      
  - กุ้ง 65.79 30.05 29.82 4.39 28.33 
รวมเฉลีย่ 31.66 31.55 41.86 26.48 27.50 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2558 

 
(2.4) ด้ำนรำยได้ เกษตรกรที่ท ำกำรผลิตสินค้ำคุณภำพมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน

รำยได้ที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่เห็นว่ำรำยได้ยังเท่ำเดิมเมื่อเทียบกับก่อนผลิตสินค้ำมีคุณภำพได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 42.79 เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงท ำให้เกษตรกร
มีรำยได้ไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก โดยมีเกษตรกรที่มีรำยได้เพ่ิมสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 37.73 โดยกำรเพ่ิมขึ้น
ของรำยได้นั้นคิดเป็นร้อยละ 30.13 ของรำยได้เดิมที่เกษตรกรเคยได้รับ แต่ยังมีเกษตรกรอีกร้อยละ 19.48 
ที่ให้ควำมเห็นว่ำรำยได้ที่ตนได้รับลดลงจำกเดิม คิดเป็นร้อยละ 30.92 เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น
กว่ำรำยได้ที่เพ่ิมข้ึน 

ในด้ำนประมงเกษตรกรประสบปัญหำกำรระบำดของโรคอีเอ็มเอส (EMS) 
หรือโรคตำยด่วนในกุ้งขำวที่เกษตรกรต้องประสบอยู่ และควำมไม่ชัดเจนในแนวทำงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
ของหน่วยงำนภำครัฐส่งผลกระทบต่อรำยได้ของเกษตรกรที่ลดลงอย่ำงมำก ส ำหรับสินค้ำที่ช่วยให้เกษตรกร  
มีรำยได้เพ่ิมขึ้นหลังจำกได้รับมำตรฐำนฟำร์ม คือ กลุ่มสินค้ำพืชผัก และผลไม้ โดยเกษตรกรมำกกว่ำ ร้อยละ 50 
เห็นว่ำมีรำยได้เพ่ิมข้ึน  
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ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้จากการผลิตสินค้าคุณภาพ 
               หนว่ย   ร้อยละ 

รายการ 
การเปลีย่นแปลงทางด้านรายได้ 

เพิ่มขึ้น ร้อยละของการเพิ่มขึ้น เท่าเดมิ ลดลง ร้อยละของการลดลง 
ด้านพืช      
  - ข้ำว 35.53 23.50 41.62 22.84 27.07 
  - ผัก 54.55 36.13 42.86 2.60 25.00 
  - ผลไม ้ 55.95 31.33 32.14 11.90 35.00 
ด้านปศุสัตว ์      
  - ไก ่ 40.21 32.58 51.55 8.25 23.33 
  - สุกร 36.71 39.17 55.70 7.59 26.25 
ด้านประมง      
  - กุ้ง 16.10 26.56 36.44 47.46 34.08 
รวมเฉลีย่ 37.73 30.13 42.79 19.48 30.92 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2558 

 
(2.5) ด้ำนสุขภำพของเกษตรกร พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่มีสุขภำพดีขึ้น คิดเป็น

ร้อยละ 53.18 ส่วนเกษตรกรร้อยละ 46.53 ให้ควำมเห็นว่ำเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับก่อนผลิตสินค้ำคุณภำพ 
และมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 0.30 ที่ให้ควำมเห็นว่ำสุขภำพแย่ลง 

กำรผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนฟำร์ม เกษตรกรยังคงมีควำมจ ำเป็นใช้สำรเคมี 
โดยเฉพำะด้ำนพืชมีกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชในปริมำณมำก แต่เมื่อมีข้อก ำหนดมำตรฐำน
ฟำร์ม ท ำให้มีกำรใช้สำรเคมีแต่ละชนิดในปริมำณและช่วงเวลำที่เหมำะสม จะช่วยให้ผลกระทบต่อสุขภำพ
ของเกษตรกรลดลงและสำรตกค้ำงสู่ผู้บริโภคลดลงด้วย  

 
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพของเกษตรกร 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การเปลีย่นแปลงทางด้านสขุภาพของเกษตรกร 

ดีขึ้น เท่าเดมิ แย่ลง 
ด้านพืช    
  - ข้ำว 72.59 27.41 0.00 
  - ผัก 77.01 22.99 0.00 
  - ผลไม้ 51.69 48.31 0.00 
ด้านปศุสัตว ์    
  - ไก ่ 49.02 50.98 0.00 
  - สุกร 42.50 56.25 1.25 
ด้านประมง    
  - กุ้ง 16.39 82.79 0.82 
รวมเฉลีย่ 53.18 46.53 0.30 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2558 
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(2.6) ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำรเกษตร และระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียง เกษตรกร
สังเกตว่ำสภำพแวดล้อมทำงกำรเกษตร และระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60.12 เนื่องจำกมีกำรจัดกำรฟำร์มตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสมแล้ว ท ำให้เกษตรกรลดกำรใช้
สำรเคมี มีกำรจัดกำรน้ ำเสีย กลิ่นจำกมูลสัตว์ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทำงที่ดีขึ้น ส่วนเกษตรกรร้อยละ 38.27 
ให้ควำมเห็นว่ำเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับก่อนที่มีกำรผลิตสินค้ำคุณภำพ และ  มีเกษตรกรจ ำนวนเล็กน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 1.61 ที่ให้ควำมเห็นว่ำสภำพแวดล้อม ระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงแย่ลง เนื่องจำกกำรปล่อย
น้ ำเสียจำกโรงงำน ท ำให้คุณภำพน้ ำไม่ดีกระทบต่อกำรเลี้ยงกุ้ง กำรก ำจัดของเสียประเภทมูลไก่ไม่เหมำะสม
ท ำให้เกิดแมลงวันรบกวน  

 
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียง 

            หนว่ย : ร้อยละ 

รายการ 
การเปลีย่นแปลงทางด้านสภาพแวดลอ้ม 

ดีขึ้น เท่าเดมิ แย่ลง 
ด้านพืช    
  - ข้ำว 76.14 23.86 0.00 
  - ผัก 75.79 23.16 1.05 
  - ผลไม้ 56.82 42.05 1.14 
ด้านปศุสัตว ์    
  - ไก ่ 57.43 38.61 3.96 
  - สุกร 52.50 47.50 0.00 
ด้านประมง    
  - กุ้ง 31.40 64.46 4.13 
รวมเฉลีย่ 60.12 38.27 1.61 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2558 

 
(2.7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อเกษตรกรในกำรเข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกร พบว่ำ 

(2.7.1) ปัจจัยส ำคัญท่ีกระทบต่อเกษตรกรในกำรเข้ำร่วมโครงกำร คือ กำรมี
พันธุ์ดีได้รับกำรรับรองเพียงพอต่อกำรผลิตสินค้ำคุณภำพในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.49 (ด้ำนบวก) 
ควำมรู้ที่เกษตรกรได้รับเพียงพอต่อกำรผลิตสินค้ำคุณภำพในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.44 (ด้ำนบวก) 

(2.7.2) กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรกรในระดับปำนกลำง ได้แก่ กำรตลำด
ส ำหรับสินค้ำคุณภำพยังไม่แน่นอนท ำให้เกษตรกรเกิดกำรเปรียบเทียบกับรำยที่ไม่ท ำแต่ขำยได้รำคำเท่ำกัน 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.11  (ด้ำนลบ) กำรรวมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรผลิต กำรตลำดสินค้ำ
คุณภำพ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.92 (ด้ำนบวก) กำรปรับปรุงฟำร์มให้ได้มำตรฐำนใช้เงินทุนมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
2.80 (ด้ำนลบ) กำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐขำดควำมต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.76 (ด้ำนลบ) 
เกษตรกรอำยุมำกท ำให้ไม่อยำกเข้ำร่วมโครงกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.74 (ด้ำนลบ) กำรเกิดภัยธรรมชำติ     
ทีค่วบคุมไม่ได้ท ำให้ผลผลิตเสียหำย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.63 (ด้ำนลบ) 

(2.7.3) กลุ่มปัจจัยที่มีผลน้อย คือ กำรขำดแคลนแรงงำนช่วยท ำฟำร์ม ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 2.46 (ด้ำนลบ) ขำดแคลนที่ดินในกำรขยำยฟำร์มให้ได้มำตรฐำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.33 (ด้ำนลบ) 
เกิดโรคระบำดที่กระทบต่อกำรผลิตที่ต้องท ำให้เกษตรกรใช้สำรเคมีที่ห้ำมใช้ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.25 (ด้ำนลบ)  
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ตารางแสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ 
    หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ 

อาย ุ เงินทุน 
จนท. 
ภาครัฐ 

แรงงาน ทีด่ิน 
ช่องทาง
การตลาด 

ความรู้
ที่ได้รบั 

พันธุด์ี
เพียงพอ 

โรค
ระบาด 

ภยั
ธรรมชาต ิ

การ
รวมกลุ่ม 

ด้านพืช            
  - ข้ำว 2.88 2.49 2.88 2.72 2.31 3.30 3.49 3.44 2.20 2.95 3.33 
  - ผัก 2.53 2.64 2.96 2.47 2.44 2.92 3.23 3.18 2.38 2.67 2.88 
  - ผลไม้ 2.81 2.50 3.01 2.24 2.49 3.30 3.40 3.60 2.57 2.80 3.17 
ด้านปศสุตัว ์            
  - ไก่ 2.60 3.21 2.60 2.36 2.26 2.73 3.48 3.56 1.82 2.03 2.39 
  - สุกร 2.63 2.93 2.29 2.11 1.94 2.51 3.60 3.58 1.58 1.94 2.56 
ด้านประมง            
  - กุ้ง 2.71 3.26 2.67 2.49 2.49 3.49 3.41 3.57 2.85 2.90 2.69 
รวมเฉลี่ย 2.74 2.80 2.76 2.46 2.33 3.11 3.44 3.49 2.25 2.63 2.92 
ความหมาย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย ปานกลาง มาก มาก น้อย ปานกลาง ปานกลาง 
หมำยเหตุ : ระดับนอ้ยที่สุด ชว่งคะแนน 1.00-1.80        ระดับนอ้ย ช่วงคะแนน 1.81-2.60      ระดับปำนกลำง ช่วงคะแนน 2.61-3.40 

ระดับมำก ช่วงคะแนน 3.41-4.20              ระดับมำกทีสุ่ด ช่วงคะแนน 4.21-5.00   
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2558 

 
(2.8) ประเด็นที่พบ 

(2.8.1) ด้ำนกำรผลิต เกษตรกรประสบปัญหำด้ำนแรงงำนที่มีค่ำจ้ำงสูงขึ้น  
และหำยำกเนื่องจำกแรงงำนในฟำร์มเป็นงำนที่หนักและไม่สะอำด กำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยำก
พอสมควรและชอบท ำงำนโรงงำนมำกกว่ำ 

(2.8.2) ปัจจัยกำรผลิตภำคกำรเกษตรที่มีรำคำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
ต้นทุนของเกษตรกร นอกจำกนี้คุณภำพของปัจจัยกำรผลิตที่มีปัญหำในเรื่องของพันธุ์ สำรเคมี ปุ๋ยเคมี ที่ไม่ได้
คุณภำพตำมท่ีก ำหนดและใช้ที่ไม่ถูกต้อง ท ำให้เกษตรกรบำงรำยประสบภำวะขำดทุน 

(2.8.3) อำยุเฉลี่ยของเกษตรกรค่อนข้ำงสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้น เกษตรกร 
มีควำมกังวลเรื่องกำรสืบทอดอำชีพในรุ่นต่อๆ ไป และเงินทุนในกำรพัฒนำปรับปรุงฟำร์มค่อนข้ำงจ ำกัด  
ท ำให้เกษตรกรบำงส่วนไม่สำมำรถพัฒนำฟำร์มตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ในกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทุนได้ 

(2.8.4) รำคำผลผลิตกำรเกษตรตกต่ ำ เนื่องจำกรำคำผลผลิตกำรเกษตร 
ส่วนใหญ่ถูกก ำหนดจำกพ่อค้ำ/บริษัท และเกษตรกรไม่มีอ ำนำจในกำรต่อรอง ประกอบกับรำคำผลผลิต
คุณภำพได้รับรองมำตรฐำนที่ขำยได้ในรำคำเท่ำกับสินค้ำทั่วไป ท ำให้ไม่จูงใจเกษตรกรให้ปฏิบัติตำมเพรำะ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงกำรผลิตสินค้ำค่อนข้ำงสูง และกำรออกใบรับรองมำตรฐำนในบำงพ้ืนที่ล่ำช้ำไม่ทัน
ต่อกำรใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 

(2.9) ข้อเสนอแนะ 
(2.9.1) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม เพ่ือด ำเนินกิจกรรมรวมกันลงแรงหมุนเวียนในกลุ่ม 

หรือจัดหำเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงที่สำมำรถทดแทนแรงงำนได้ 
(2.9.2) ควรก ำชับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลรำคำปัจจัยกำรผลิตให้อยู่

ในระดับที่เหมำะสม และเพ่ิมกำรตรวจสอบทั้งด้ำนคุณภำพของปัจจัยกำรผลิตให้ตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
รวมทั้งควรเร่งรัดออกใบรับรองให้เร็วขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ใบรับรองดังกล่ำวได้ทันเวลำ 
ทั้งนี้กำรแก้ไขปัญหำโดยกำรออกใบแทนไม่สำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรได้ เนื่องจำกต้องเสียเวลำมำต่ออำยุ
ใบแทนเป็นระยะ ๆ 
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(2.9.3) ควรเร่งรัดหน่วยงำนส่งเสริมให้พัฒนำเกษตรรุ่นใหม่ขึ้นมำทดแทน
เกษตรกรที่สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง และส่งเสริม/สนับสนุนทุนส ำหรับกำรท ำกำรเกษตรแก่เกษตรกรที่มีผลผลิต
ได้คุณภำพ อำทิ ลดอัตรำดอกเบี้ย และกำรลดรำคำปัจจัยกำรผลิต เป็นต้น เพ่ือจูงใจเกษตรกร 

(2.9.4) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิต จำกกำรผลิตที่เน้น
ปริมำณมำก ๆ โดยไม่ค ำนึงถึงคุณภำพ เป็นกำรผลิตตำมควำมต้องกำรของตลำดและได้คุณภำพ รวมทั้ง
กำรแปรรูปผลผลิตขั้นต้นเพ่ือให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมตลำดสินค้ำคุณภำพ
ให้เกิดข้ึนเพื่อรองรับผลผลิตที่ผลิตได้และประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทรำบและตระหนักถึงคุณประโยชน์
จำกกำรบริโภคสินค้ำคุณภำพว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไป 

 

3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน
ส าหรับข้าว (Pre  GAP) 

กรมกำรข้ำว เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภำพข้ำวไทยด้วยกำร
ผลิตข้ำว Pre GAP  พัฒนำระบบกำรผลิตข้ำว Pre GAP  และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเกษตรกรก่อนเข้ำสู่
กำรผลิตข้ำวด้วยมำตรฐำนที่สูงขึ้น (GAP/อินทรีย์)  เป้ำหมำย พ้ืนที่แปลงข้ำว Pre GAP จ ำนวน 25,000 แปลง 
250 ชุมชน และวิเครำะห์ตัวอย่ำงข้ำว 600 ตัวอย่ำง มีระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำรปี 2558  

ผลการด าเนินงาน 
(1) คัดเลือกชุมชนเป้ำหมำย จ ำนวน 250 ชุมชน ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) อบรมควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

(2.1) หลักสูตรวิทยำกรหลักส ำหรับเจ้ำหน้ำที่โครงกำร Pre GAP 101 รำย ร้อยละ 101.00 
ของเป้ำหมำย 100 รำย 

(2.2) หลักสูตรผู้ประเมินและที่ปรึกษำเกษตรกรระบบกำรผลิตข้ำว Pre GAP  626 รำย 
ร้อยละ 100.32 ของเป้ำหมำย 624 รำย 

(2.3) จัดเวทีเรียนรู้ส ำหรับเกษตรกร 250 ชุมชน ครบตำมเป้ำหมำย 
(3) ประเมินแปลงข้ำว Pre GAP 23,300 แปลง ร้อยละ 93.20 ของเป้ำหมำย 

25,000 แปลง และวิเครำะห์ตัวอย่ำงข้ำว จ ำนวน 600 ตัวอย่ำง ตำมเป้ำหมำย   
(4) จัดสรรงบประมำณ 40.63 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 22.04 ล้ำนบำท ร้อยละ 54.26 

ของงบประมำณทีจ่ัดสรร  
 

4) โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินค้ากุ้งทะเลจาก
กลุ่มอาการตายด่วน EMS 

กรมประมง เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและป้องกัน
ควำมสูญเสียที่เกิดจำกโรคตำยด่วนของกุ้งทะเลจำกอำกำรตำยด่วน (EMS) ในพื้นที่จังหวัดชำยทะเล 
22 จังหวัด ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2558  

ผลการด าเนินงาน 
(1) กำรน ำเข้ำพ่อแม่พันธุ์และผลิตลูกกุ้งคุณภำพ 

(1.1) น ำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลคุณภำพ จ ำนวน 1,500 ตัว ครบตำมเป้ำหมำย 
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(1.2) ผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียสให้แก่หน่วยงำนในสังกัดกรมประมงเพ่ือเป็นพ่อแม่
พันธุ์และจ ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ 712 ล้ำนตัว ร้อยละ 47.49 ของเป้ำหมำย 1,500 
ล้ำนตัว เนื่องจำกเป็นกำรผลิตตำมควำมต้องกำรซื้อของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ผลิตตำมควำมสนใจ 
ในสำยพันธุ์กุ้ง บำงสำยพันธุ์ที่น ำเข้ำยังไม่เป็นที่รู้จัก ท ำให้เกษตรกรไม่นิยมซื้อ จึงมีก ำลังกำรผลิตต่ ำ 

(1.3) เลี้ยงขุนลูกกุ้งระยะนอเพลียสเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลคุณภำพ 39,408 ตัว 
หรือร้อยละ 39.41 ของเป้ำหมำย 100,000 ตัว  

(2) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบคัดกรองป้องกัน/เฝ้ำระวังโรคกุ้งเพ่ือยับยั้ง EMS ให้บริกำร
ตรวจคัดกรองโรคกุ้งทะเลแก่เกษตรกรทั้งตรวจแบคทีเรีย 76,540 ตัวอย่ำง  ร้อยละ 102.05 ของเป้ำหมำย 
75,000 ตัวอย่ำง 

(3) เพ่ิมก ำลังกำรผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเล โดยผลิต      
หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรผง เพ่ือแจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร 105,100 ซอง ร้อยละ 105.10 ของเป าหมาย 
100,000 ซอง และสูตรน้ ำ 132,388 ขวด 

(4) งบประมำณ 95.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 93.57 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.48 
ของงบประมำณที่จัดสรร (ต่อเนื่องจำกงบประมำณปี 2557 เบิกจ่ำยไป 75.70 ล้ำนบำท กันเงินเหลื่อม
ใช้ในปี 2558 จ ำนวน 20.28 ล้ำนบำท) 

(5) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3)  
(5.1) ปัญหำกุ้งตำยด่วน EMS เริ่มมีกำรกลำยพันธุ์ (เชื้อ EMS) ท ำให้เลี้ยงกุ้ง

ยำกขึ้น ประกอบกับกำรผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในพื้นท่ี   
(5.2) จำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขำว จังหวัดตรำด พบว่ำ เมื่อมีโครงกำร

เข้ำไปฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหำท ำให้อัตรำกำรรอดของกุ้งสูงขึ้น ผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ยได้เพ่ิมขึ้น เนื่องมำจำก
เกษตรกรเริ่มมีควำมรู้และปรับเปลี่ยนวิธีกำรเลี้ยงมำกขึ้น เช่น กำรปล่อยกุ้งในปริมำณที่น้อยลง และกำรใส่
จุลินทรีย์ ปม.1 ที่กรมประมงแจกให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ แต่ในปัจจุบันพบว่ำตัวเชื้อจุลินทรีย์เริ่มมีกำรปรับตัว
ให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม ท ำให้มีแนวโน้มกำรเลี้ยงที่ยำกขึ้น ดังนั้นปริมำณผลผลิตอำจไม่เพ่ิมขึ้นตำมที่
คำดหวังไว้ นอกจำกนี้โรคดั้งเดิมที่เคยมีปัญหำ เช่น ตัวแดงดวงขำว ยังคงมีกำรพบอยู่ท่ัวไป 

 

5) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมหม่อนไหม มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรพ้ืนที่และ
สินค้ำเกษตรที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจให้ได้สินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพและปริมำณสอดคล้องกับควำมต้องกำร  
เพ่ือให้มีเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมำะสมตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ  
และเพ่ือให้กำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรแต่ละชนิด มีควำมสอดคล้อง
เหมำะสมกับฐำนทรัพยำกรของประเทศ โดยมีเป้ำหมำย กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
กำรปรับรูปแบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรในเขตที่มีควำมเหมำะสมน้อยและไม่เหมำะสม ปรับเปลี่ยนไปผลิ ต
สินค้ำเกษตรชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในเขตที่มีควำมเหมำะสม 
ระยะเวลำโครงกำรปี 2558 

ผลการด าเนินงาน 
(1) จัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  
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(1.1) จัดท ำฐำนข้อมูล สภำพกำรใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ โดยกำรส ำรวจและวิเครำะห์
ทำงเศรษฐกิจส ำหรับสินค้ำเกษตร 5 ชนิด (พืชฤดูแล้ง: ถั่วเหลือง ข้ำวโพด ข้ำวนำปรัง สับปะรด อ้อย) 
ส ำรวจและวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจส ำหรับสินค้ำเกษตร  ส ำรวจและจัดท ำเขตกำรใช้ที่ดินส ำหรับพืช
เศรษฐกิจเขตเหมำะสม (5 ชนิดใหม่ และ 13 ชนิดพืช ที่ประกำศเขตแล้ว)  ส ำรวจและจัดท ำแผนที่สภำพ 
กำรใช้ที่ดิน (1 : 25,000) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของปริมำณงำน 

(1.2) ศึกษำ ส ำรวจข้อมูลกำรด ำเนินงำน ประชุมชี้แจงประสำนกำรด ำเนินงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เฉพำะ (ทุ่งกุลำร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ ทุ่งหมำหิว พ้ืนที่สูง พ้ืนที่เพ่ือตลำดเฉพำะ 
พ้ืนที่น้ ำท่วมและแล้งซ้ ำซำก) 4 ครั้ง จัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้ำเกษตร
ที่ส ำคัญ เป้ำหมำย 1 เรื่อง ตำมเป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผนที่ 

(2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  
(2.1) กุ้งทะเล  

(2.1.1) ด ำเนินกำรในศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล 10 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่งฉะเชิงเทรำ ตรำด สมุทรสงครำม 
สงขลำ ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมรำช ปัตตำนี และสถำบันกำรวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง ส่งเสริม
เกษตรกรในกำรบริหำรจัดกำรเชื่อมโยงในรูปแบบ shrimp cluster ด ำเนินกำร 10 กลุ่ม ตำมเป้ำหมำย 

(2.1.2) ส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิตในกำรเลี้ยงกุ้งทะเล 10 จังหวัด 
ส่งเสริมและพัฒนำแนวทำงเพ่ิมผลผลิตกุ้ง 1,886 รำย จำกเป้ำหมำย 2,000 รำย และผลิตพ่อแม่พันธุ์   
จำกลูกกุ้งทะเล 55,028 ตัว จำกเป้ำหมำย 100,000 ตัว 

(2.2) ปลำนิล  
(2.1.1) พัฒนำศูนย์หลักและศูนย์ย่อย ผลิตลูกปลำนิลคุณภำพครบ 29 แห่ง 

ผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลำนิลจิตรลดำได้ 101,000 ตัว จำกเป้ำหมำย 100,000 ตัว 
(2.2.2) เพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ โดยจัดอบรม ศึกษำ

ดูงำนให้กับฟำร์มเลี้ยงปลำนิล เป้ำหมำย 90 ฟำร์ม  พร้อมทัง้จัดท ำฟำร์มสำธิตแบบ Intensive /แบบ Integrated/
แบบ Polyculture และกำรใช้พลังงำนทดแทนรวม 4 แห่ง  

(2.3) โคเนื้อ โคนม สุกร ให้บริกำรผสมเทียมและบริกำรผสมโดยพ่อโคพันธุ์ดีแก่โค 
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสม 30,000 ตัว ด ำเนินกำรได้ 31,068 ตัว คิดเป็นร้อยละ 103.56 
ของเป้ำหมำย แก้ไขปัญหำระบบกำรเลี้ยงโคนม/ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนกำรให้อำหำรสุกรเพ่ือลดต้นทุน
รวม 15,008 ฟำร์ม ร้อยละ 292.55 จำกเป้ำหมำย 5,130 ฟำร์ม 

(2.4) จัดท ำศูนย์เรียนรู้และแปลงต้นแบบ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพืช 7 ชนิด 
(มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน อ้อยโรงงำน ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และล ำไย) 2,216 ไร่           
ร้อยละ 100.73 ของเป้ำหมำย 2,200 ไร่  

(3) ปรับรูปแบบกำรผลิตพืชในเขตเหมำะสมน้อยหรือไม่เหมำะสม  ปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกข้ำวไปปลูกพืชอำหำรสัตว์ 963 รำย  ร้อยละ 96.30 ของเป้ำหมำย 1,000 รำย ปลูกมัลเบอรี่ 
(หม่อนผลสด) ครบวงจร 200 ไร่ ตำมเป้ำหมำย จัดท ำระบบกำรปรับเปลี่ยนพืชให้เหมำะสมตำมลักษณะ
พ้ืนที่ (zoning)  โดยจัดเวทีชุมชน ประชุมชี้แจง และรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 882 อ ำเภอ   
ตำมเป้ำหมำย  

(4) จัดสรรงบประมำณ 252.44 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 239.71 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 94.96 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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6) โครงการเมืองสีเขียว 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมประมง 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส ำนักมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
แห่งชำติ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำ
จังหวัดที่มีศักยภำพและควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture 
City) โดยด ำเนินกำรในกิจกรรมใหม่และมีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
กระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภำพโดยน ำสู่กำรท ำให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี สินค้ำเกษตรมีควำมปลอดภัย
และกำรผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นฐำนสร้ำงรำยได้ให้แผ่นดิน เป้ำหมำย พัฒนำจังหวัดที่มี
ศักยภำพและควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวใน 6 จังหวัดน ำร่อง ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทุบรี พัทลุง หนองคำย และรำชบุรี  ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 
2557 – 2561  

ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนในภำพรวม ได้มีกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ

ร่ำงแผนปฏิบัติกำรเมืองเกษตรสีเขียว พ.ศ. 2558 – 2561 จำกผู้ที่เก่ียวข้อง ขณะนี้หน่วยงำนอยู่ระหว่ำง
ปรับแผนปฏิบัติงำนและคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำยละเอียดด ำเนินงำนแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

(1) จังหวัดเชียงใหม่ (พ้ืนที่บูรณำกำร อ ำเภอแม่แตง) 
(1.1) ด้ำนพืช 

(1.1.1) สินค้ำที่จะพัฒนำ ได้แก่ ข้ำว กล้วยหอม มะม่วง ล ำไย เตยหอม ผักสวนครัว 
กระเทียม และหน่อไม้ฝรั่ง 

(1.1.2) พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยพัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 
GAP 300 รำย เกษตรอินทรีย์ 50 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้ตำมหลักกำรเมืองเกษตรสีเขียว/กำรผลิต    
เพ่ือเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 2 แปลง พัฒนำกลุ่มเกษตรกรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน  
เพ่ือกำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย และตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองตำมระบบ
มำตรฐำน GAP พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 200 รำย (ร้อยละ 66.67) และตรวจประเมินเพ่ือรับรอง
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 50 รำย ตำมเป้ำหมำย 

(1.2) ด้ำนประมง 
(1.2.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ปลำนิล 
(1.2.2) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ 250 ฟำร์ม  ท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์

ระดับฟำร์ม 250 ฟำร์ม ลดปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 50 ฟำร์ม  และจุดสำธิตระบบ Zero Waste 2 จุด 
ตำมเป้ำหมำย 

(1.3) ด้ำนปศุสัตว์  
(1.3.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ สุกร 
(1.3.2) ถ่ำยทอดควำมน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำผลิตเป็นพลังงำน

ทดแทน โดยกำรลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตให้เหลือน้อยที่สุดเป็นศูนย์ (Zero Waste) 100 รำย และ
คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสียในฟำร์ม 5 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.3.3) ก่อสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสียในฟำร์ม 4 ฟำร์ม ร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 
5 ฟำร์ม และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอีก 1 ฟำร์ม 
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(1.4) ด้ำนหม่อนไหม 
ด ำเนินกำรพัฒนำกำรผลิตและตรวจรับรองมำตรฐำนเส้นไหมและผ้ำไหม

อินทรีย์ตำมมำตรฐำนสิ่งทออินทรีย์ (GOTs) โดยปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมให้
เกษตรกรครบ 30 รำย และรับรองมำตรฐำนกำรผลิตแล้ว 37 รำย ได้รับกำรรับรองแล้ว 20 รำย ร้อยละ 54.05 
ของเป้ำหมำย 

(1.5) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในมำตรฐำนสินค้ำ และควำมปลอดภัยอำหำร 
จัดท ำร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q โดยมีแผนตรวจติดตำม 

ตรวจต่ออำยุ และตรวจรับรองร้ำนอำหำร 52 ร้ำน ส่งเสริมกำรบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้ำ Q โดยตรวจ
ติดตำมตลำดรวม 7 ตลำด และตรวจรับรองแหล่งตลำด 1 แห่ง รวมทั้งสนับสนุนแผนปฏิบัติงำนเฝ้ำระวัง
และควบคุมให้สินค้ำเกษตรมีคุณภำพมำตรฐำนปลอดภัย โดยสุ่มตรวจสินค้ำ  Q ที่ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนครบ 20 ตัวอย่ำง ตำมเป้ำหมำย 

(1.6) ด้ำนกำรศึกษำวิจัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
ส ำรวจขอมูลกำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร ภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตร 

สีเขียว 1 เรื่อง ตำมเป้ำหมำย ได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรแล้ว 4 ครั้ง 
 

(2) จังหวัดศรีสะเกษ (พ้ืนที่บูรณำกำรอ ำเภอรำศีไศล) 
(2.1) ด้ำนพืช 

(2.1.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ ไม้ผล และพืชผัก 
(2.1.2) พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยพัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 

GAP 400 รำย เกษตรอินทรีย์ 120 รำย  จัดท ำแปลงเรียนรู้ตำมหลักกำรเมืองเกษตรสีเขียว/กำรผลิต  
เพ่ือเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 2 แปลง พัฒนำกลุ่มเกษตรกรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน  
เพ่ือกำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม พัฒนำเครือข่ำยสีเขียว 1 กลุ่ม ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวด้วยหลักกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดพ้ืีนฐำน (Pre GAP)  1,000 แปลง ตำมเป้ำหมำย และกิจกรรมพัฒนำและส่งเสริม
ระบบกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ 652 แปลง ร้อยละ 65.20 ของเป้ำหมำย ตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองตำม
ระบบมำตรฐำน GAP/เกษตรอินทรีย์ 25 รำย ร้อยละ 6.25 จำกเป้ำหมำย 400 รำย และกำรตรวจรับรอง
คุณภำพข้ำว GAP 1,000 แปลง ร้อยละ 33.33 จำกเป้ำหมำย 3,000 แปลง 

(2.2) ด้ำนประมง 
(2.2.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ปลำนิล และกบ 
(2.2.2) จัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับฟำร์ม 150 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 60.00 

ของเป้ำหมำย กำรลดปริมำณไนโตรเจนในน้ ำทิ้ง 50 ฟำร์ม และจุดสำธิตระบบ Zero Waste  2 จุด 
ตำมเป้ำหมำย 

(2.3) ด้ำนปศุสัตว์  
(2.3.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ สุกร 
(2.3.2) ถ่ำยทอดควำมน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำผลิตเป็นพลังงำน

ทดแทน โดยกำรลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตให้เหลือน้อยที่สุดเป็นศูนย์ (Zero Waste) 100 รำย 
คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสียในฟำร์ม 5 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และก่อสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำ
เสียในฟำร์ม 3 ฟำร์ม ร้อยละ 60.00 จำกเป้ำหมำย 5 ฟำร์ม 
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(2.4) ด้ำนหม่อนไหม 
ด ำเนินกำรพัฒนำกำรผลิตและตรวจรับรองมำตรฐำนเส้นไหมและผ้ำไหมอินทรีย์

ตำมมำตรฐำนสิ่งทออินทรีย์ (GOTs) โดยปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมให้เกษตรกรได้ 
60 รำย  ตำมเป้ำหมำย และมีแผนรับรองมำตรฐำนกำรผลิต 25 รำย 

(2.5) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในมำตรฐำนสินค้ำ และควำมปลอดภัยอำหำร 
ก ำหนดแผนที่จะด ำเนินกำร ได้แก่ จัดท ำกิจกรรมเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อน

สำรเคมีตกค้ำงในผักและผลไม้ โดยเก็บตัวอย่ำงผักสด/ผลไม้ในตลำดสดและร้ำนช ำ 500 ตัวอย่ำง 
พัฒนำสินค้ำเกษตรสีเขียวสู่มำตรฐำน พัฒนำบรรจุภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ และลดอันตรำยและโรคถูกพิษ
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชโดยตรวจเลือดเกษตรกรในโรงพยำบำล 66 แห่ง จำกเป้ำหมำย 31 แห่ง  ฯลฯ 

(2.6) ด้ำนกำรศึกษำวิจัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
ด ำเนินกำร 2 เรื่อง ได้ กำรจัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร 120 รำย และ

กำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร 1 เรื่อง ตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
เสนอผู้บริหำรแล้ว 4 ครั้ง 

 

(3) จังหวัดจันทบุรี (พ้ืนที่บูรณำกำร อ ำเภอขลุง และอ ำเภอท่ำใหม่) 
(3.1) ด้ำนพืช 

(3.1.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ทุเรียน เงำะ และมังคุด 
(3.1.2) พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยพัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 

GAP  300 รำย เกษตรอินทรีย์ 100 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้ตำมหลักกำรเมืองเกษตรสีเขียว/กำรผลิต 
เพ่ือเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 2 แปลง พัฒนำกลุ่มเกษตรกรจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพ่ือ
กำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนโดยจัดอบรมแบบมีส่วนร่วม 
ศึกษำดูงำน GAP รำยเดี่ยว และจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรผลิตผักปลอดภัย/พืชผัก GAP 1,400 รำย   
ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ยังมีแผนตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองตำมระบบมำตรฐำน GAP/เกษตร
อินทรีย์ 160 รำย ร้อยละ 53.33 จำกเป้ำหมำย 300 รำย   

(3.2) ด้ำนประมง 
(3.2.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ กุ้ง 
(3.2.2) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ และกิจกรรมกำรประเมินกำรปล่อย

คำร์บอนไดออกไซค์ในระดับฟำร์ม 1,452 ฟำร์ม ร้อยละ 96.80 ของเป้ำหมำย และจุดสำธิตระบบ Zero 
Waste  50 จุด ตำมเป้ำหมำย 

(3.3) ด้ำนปศุสัตว์  
(3.3.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ สุกร 
(3.3.2) ถ่ำยทอดควำมน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำผลิตเป็นพลังงำน

ทดแทน โดยกำรลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตให้เหลือน้อยที่สุดเป็นศูนย์ (Zero Waste) 100 รำย 
คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสียในฟำร์ม 3 รำย และก่อสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสียในฟำร์ม 3 ฟำร์ม
ครบตำมเป้ำหมำย 

(3.4) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำ และควำมปลอดภัยอำหำร สนับสนุน
แผนปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังและควบคุมให้สินค้ำเกษตรมีคุณภำพมำตรฐำน ปลอดภัย โดยตรวจสอบภำรใช้
เครื่องหมำย Q (สีเขียว) ในสินค้ำ 32 ชนิด ร้อยละ 106.67 ตรวจสอบระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรใน 
30 ฟำร์ม  เฝ้ำระวังอันตรำยจำกกำรแก้พิษสำรเคมีในเกษตรกร 29,449 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 9,449 รำย 
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และกำรปนเปื้อนของสำรตกค้ำงจำกสำรเคมีในผักและผลไม้ได้ 754 ตัวอย่ำง จำกเป้ำหมำย 1,000 ตัวอย่ำง 
รวมทั้งสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกำรเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยจัดอบรมสัมมนำ และดูงำนรวม 157 รำย  

กำรจัดท ำร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q ตรวจติดตำม ตรวจ
ต่ออำยุ และตรวจรับรองร้ำนอำหำร 11 ร้ำน ร้อยละ 61.11 ส่งเสริมกำรบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้ำ Q 
รวม 1 ตลำด รวมทั้งสนับสนุนแผนปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังและควบคุมให้สินค้ำเกษตรมีคุณภำพมำตรฐำน ปลอดภัย 
โดยสุ่มตรวจสินค้ำพืชผักผลไม้ 40 ตัวอย่ำง ตำมเป้ำหมำย 

(3.5) ด้ำนกำรศึกษำวิจัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
จัดท ำ Green GPP ภำคเกษตรโดยสร้ำงองค์ควำมรู้และกระบวนกำรจัดท ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสีเขียวภำคเกษตร 2 ชนิด ศึกษำ/จัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร 1 เรื่อง 
และจัดท ำฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร 2 ฉลำก ตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ได้มีกำรติดตำมผล    
กำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรแล้ว 4 ครั้ง 

 

(4) จังหวัดพัทลุง (พ้ืนที่บูรณำกำรอ ำเภอควนขนุน) 
(4.1) ด้ำนพืช 

(4.1.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ข้ำว พืชผัก และไม้ผล 
(4.1.2) พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยพัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 

GAP ได้ 316 รำย เกษตรอินทรีย์ 80 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้ตำมหลักกำรเมืองเกษตรสีเขียว/กำรผลิต
เพ่ือเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 2 แปลง พัฒนำกลุ่มเกษตรกรจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพ่ือ  
กำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย ตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองตำมระบบมำตรฐำน 
GAP/เกษตรอินทรีย์ 215 รำย จำกเป้ำหมำย 300 รำย และมำตรฐำนข้ำวอินทรีย์ครบ 100 แปลง  

(4.2) ด้ำนประมง 
(4.2.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ปลำดุก ปลำนิล และกุ้ง 
(4.2.2) จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ 202 ฟำร์ม ร้อยละ 80.80 ของ

เป้ำหมำย จัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับฟำร์ม 250 ฟำร์ม ลดปริมำณ ไนไตรเจนในน้ ำทิ้ง 50 ฟำร์ม และ
จุดสำธิตระบบ Zero Waste  2 จุด ตำมเป้ำหมำย  

(4.3) ด้ำนปศุสัตว์  
(4.3.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ สุกร 
(4.3.2) ถ่ำยทอดควำมน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำผลิตเป็นพลังงำน

ทดแทน โดยกำรลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตให้เหลือน้อยที่สุดเป็นศูนย์ (Zero Waste) 100 รำย 
คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสียในฟำร์ม 5 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และก่อสร้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย
ในฟำร์ม 1 ฟำร์ม จำกเป้ำหมำย 5 ฟำร์ม 

(4.4) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในมำตรฐำนสินค้ำ และควำมปลอดภัยอำหำร 
ก ำหนดแผนที่จะด ำเนินกำร ได้แก่ ส่งเสริมกำรบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้ำ 

Q รวม 1 ตลำด และเปิดจุดจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรปลอดภัยแหล่งใหม่ 2 แห่ง  
(4.5) ด้ำนกำรศึกษำวิจัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  

จัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร ศึกษำ/จัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร 
รวม 2 เรื่อง  และจัดท ำฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร 1 ฉลำก ตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ได้มีกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรแล้ว 4 ครั้ง 
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(5) จังหวัดหนองคำย (พ้ืนที่บูรณำกำรอ ำเภอเมือง และอ ำเภอสระใคร) 
(5.1) ด้ำนพืช 

(5.1.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ข้ำว สับปะรด และพืชผัก 
(5.1.2) พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยพัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 

GAP  300 รำย เกษตรอินทรีย์ 80 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้ตำมหลักกำรเมืองเกษตรสีเขียว/กำรผลิตเพ่ือเข้ำสู่
กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 2 แปลง พัฒนำกลุ่มเกษตรกรจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพ่ือกำรรับรอง 
GAP แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม ตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองตำมระบบมำตรฐำน GAP/เกษตรอินทรีย์ 300 รำย 
และพัฒนำส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กำรผลิตข้ำวอินทรีย์ครบวงจร 1 จุด ครบตำมเป้ำหมำย 

(5.2) ด้ำนประมง 
(5.2.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ปลำนิล  
(5.2.2) เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรสู่ฟำร์มเลี้ยงสัตว์น้ ำมำตรฐำน GAP 250 ฟำร์ม 

จัดท ำระบบตรวจสอบย้อนกลับ 250 ฟำร์ม  คำร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับฟำร์ม 250 ฟำร์ม  ลดปริมำณ ไนไตรเจน
ในน้ ำทิ้ง 50 ฟำร์ม และจุดสำธิตระบบ Zero Waste 2 จุด  ตำมเป้ำหมำย 

(5.3) ด้ำนหม่อนไหม 
ด ำเนินกำรพัฒนำกำรผลิตและตรวจรับรองมำตรฐำนเส้นไหมและผ้ำไหมอินทรีย์

ตำมมำตรฐำนสิ่งทออินทรีย์ (GOTs) โดยปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตหม่อนไหมให้เกษตรกร และ
รับรองมำตรฐำนกำรผลิตครบ 15 รำย  

(5.4) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในมำตรฐำนสินค้ำ และควำมปลอดภัยอำหำร 
จัดท ำร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q 14 ร้ำน ส่งเสริมกำรบริโภค

และใช้วัตถุดิบสินค้ำ Q รวม 10 ร้ำน เปิดตลำดสีเขียว/ตลำดเกษตรกร 1 แห่ง และสร้ำงเครือข่ำยตลำดสีเขียว
ระหว่ำงสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตร 1 เครือข่ำย รวมทั้งตรวจสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย
เกษตรกรก่อนและหลังโครงกำร 130 รำย จำกเป้ำหมำย 300 รำย 

(5.5) ด้ำนกำรศึกษำวิจัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
จัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร 1 เรื่อง ตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ได้มีกำรติดตำม

ผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรแล้ว 4 ครั้ง 
 

(6) จังหวัดรำชบุรี (พ้ืนที่บูรณำกำรอ ำเภอโพธำรำม) 
(6.1) ด้ำนพืช 

(6.1.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ข้ำว พืชผัก มะพร้ำว และสมุนไพร 
(6.1.2) พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยพัฒนำเกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 

GAP 400 รำย เกษตรอินทรีย์ 80 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้ตำมหลักกำรเมืองเกษตรสีเขียว/กำรผลิต
เพ่ือเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 2 แปลง พัฒนำกลุ่มเกษตรกรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน  
เพ่ือกำรรับรอง GAP แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย และตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองตำมระบบ
มำตรฐำน GAP/เกษตรอินทรีย์ 283 รำย จำกเป้ำหมำย 480 รำย 

(6.2) ด้ำนประมง 
(6.2.1) สินค้ำท่ีจะพัฒนำ ได้แก่ ปลำนิล และกุ้ง 
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(6.2.2) เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรสู่ฟำร์มเลี้ยงสัตว์น้ ำมำตรฐำน GAP 250 
ฟำร์ม จัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับฟำร์ม 250 ฟำร์ม ลดปริมำณไนไตรเจนในน้ ำทิ้ง 50 ฟำร์ม และ
จุดสำธิตระบบ Zero Waste 2 จุด  ตำมเป้ำหมำย 

(6.3) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในมำตรฐำนสินค้ำ และควำมปลอดภัยอำหำร 
ก ำหนดแผนที่จะด ำเนินกำร ได้แก่ จัดท ำร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภัย

เลือกใช้สินค้ำ Q 35 ร้ำน ส่งเสริมกำรบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้ำ Q ในห้ำงสรรพสินค้ำ 3 ร้ำน 
ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรผลิตและสร้ำงโอกำสสินค้ำเกษตร อบรมควำมรู้ และกำรสร้ำงเครือข่ำย/     
จัดเวทีเสวนำเกี่ยวกับระบบกำรเรียนรู้ ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย ระบบกำรผลิต ระบบกำรจัดกำรกลุ่ม
เครือข่ำย ระบบกำรกระจำยสินค้ำ ระบบกำรเชื่อมโยงผู้บริโภค และกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 60 รำย 
ตำมเป้ำหมำย 

(6.4) ด้ำนกำรศึกษำวิจัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
จัดท ำ Green GPP ภำคเกษตร ศึกษำ/จัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร   

1 เรื่อง  และจัดท ำฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นสินค้ำเกษตร 1 เรื่อง นอกจำกนี้ได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
เสนอผู้บริหำรแล้ว 4 ครั้ง 

(7) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่ และเข้ำร่วมกำรสัมมนำ   

เชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนปฏิบัติกำรร่วมเมืองเกษตร สีเขียว พ.ศ. 2558-2561  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557)  จังหวัดหนองคำย (วันที่ 3 ธันวำคม 2557) 
จังหวัดจันทบุรี (เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557)  จังหวัดรำชบุรี  (วันที่ 24 ธันวำคม 2557)  จังหวัดพัทลุง 
(วันที่ 7 มกรำคม 2558) และจังหวัดศรีสะเกษ (วันที่ 14 มกรำคม 2558)  โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่
และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ  

(7.1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้ร่วมระดมควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
ประสบกำรณ์ต่อร่ำงแผนปฏิบัติกำรร่วมเมืองเกษตรสีเขียว พบว่ำ ยังมปีัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 

(7.1.1) ด้ำนกำรตลำดยังไม่มีแหล่งรองรับผลผลิตที่ท ำตำมระบบกำรผลิต
มำตรฐำน GAP และเกษตรอินทรีย์ที่แน่นอน  

(7.1.2) ด้ำนกำรผลิต เกษตรกรที่ท ำกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยยังคงเป็น
เกษตรกรกลุ่มเฉพำะที่ยังไม่แพร่หลำยในจังหวัดเป้ำหมำยมำกนัก 

(7.1.3) ด้ำนกำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำครัฐ ยังไม่ตรงจุดกับควำมต้องกำร
ของเกษตรกรในพ้ืนที่เท่ำที่ควร ซึ่งคณะท ำงำนในพ้ืนที่ได้รับฟังควำมคิดเห็น และด ำเนินกำรปรับแก้ไข
แผนปฏิบัติกำรร่วมเมืองเกษตรสีเขียวให้มีควำมครอบคลุมในประเด็นปัญหำด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรก ำหนด
ทิศทำงในกำรพัฒนำโครงกำรในระยะต่อไปเป็นไปอย่ำงมีส่วนร่วมและเกิดควำมยั่งยืนต่อไป 

(7.2) โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียวเป็นโครงกำรที่เริ่มมำเพียง 1 ปีแรก ซึ่งเป็นกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจและเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว จึงยังไม่เห็นผลกระทบของโ ครงกำร
มำกนัก ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที่ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และปฏิบัติของเกษตรกรได้อย่ำง
ยั่งยืน 
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(7.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ รวมทั้ง
ปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนในพ้ืนที่ โดยสำมำรถน ำควำมรู้และปัจจัยต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกโครงกำรไปปฏิบัติใช้ โดยสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตลงทั้งค่ำปุ๋ยเคมี และยำก ำจัดศัตรูพืช รวมทั้งผลผลิต 
ต่อไร่มีปริมำณท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งเกิดจำกกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรดูแลกำรผลิตที่ถูกวิธีมำกยิ่งขึ้น 

(8) ข้อเสนอแนะ 
(8.1) ตลำดรองรับสินค้ำเกษตรปลอดภัยยังมีค่อนข้ำงน้อยในพ้ืนที่จังหวัดเป้ำหมำย 

ท ำให้รำคำสินค้ำเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่ำงกับรำคำสินค้ำเกษตรทั่วไป จึงควรส่งเสริมและพัฒนำตลำด
จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรปลอดภัยในแต่ละพ้ืนที่ สอดคล้องกับนโยบำยตลำดเกษตรกรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งกำรขยำยตลำดกำรส่งออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ ด้วย 

(8.2) สนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย รวมทั้งอ ำนำจต่อรองในกำรซื้อปัจจัยกำรผลิตเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร 

(8.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี และช่วยเหลือแนะน ำ
ในกำรขอใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) ให้แก่เกษตรกรที่มีควำมพร้อมทั้ง รำยเดี่ยว
และรำยกลุ่ม 

(8.4) กำรถ่ำยทอดควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในระยะแรกเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
และสร้ำงกำรเรียนรู้ให้เกษตรกร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด กำรเรียนรู้และ
กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ส ำหรับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตภำยใต้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียวนั้น 
ควรกระจำยลงไปในพ้ืนที่และเกษตรกรรำยใหม่อย่ำงทั่วถึง 

ครั้งที่ 2  จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรปี 2558 ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ระหว่ำง
วันที่ 9 สิงหำคม ถึง 24 กันยำยน 2558 พบว่ำ  

(2.1) ประเด็นที่พบ 
(2.1.1) แนวทำงกำรด ำเนินกำรโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียวเป็นกิจกรรม

เชื่อมโยงระหว่ำงกิจกรรมต้นน้ ำ ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ผ่ำนกำรรับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนรัฐ 
เข้ำสู่อุตสำหกรรมเกษตรที่มีกระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในช่วงกิจกรรมกลำงน้ ำ จนถึงกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้สัญลักษณ์ Q ในตลำดสีเขียว ซึ่งเป็นกิจกรรมปลำยน้ ำ ดังนั้นกำรเชื่อมโยง
กิจกรรมของโครงกำรเข้ำบูรณำกำรร่วมกัน จึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนพอสมควร ซึ่งไม่สำมำรถ
เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วง 1 - 2 ปีได ้

(2.1.2) กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรในแต่ละจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัดค่อนข้ำงน้อยมำก ซึ่งอำจจะส่งผลต่อกำรพัฒนำไปสู่เมืองเกษตรสีเขียวตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

(2.1.3) รำคำสินค้ำเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่ำงจำกรำคำสินค้ำเกษตรทั่วไป 
ส่งผลให้เกษตรกรขำดแรงจูงใจ ในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต รวมทั้งปัญหำด้ำนตลำดรองรับ
ผลผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่ไม่แน่นอน และสถำนที่จ ำหน่ำยอยู่ไกลจำกพ้ืนที่ของเกษตรกร ไม่คุ้มกับ
ต้นทุนในกำรเดินทำงของเกษตรกร 

(2.1.4) เกษตรกรมีควำมต้องกำร กำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร    
แต่หลักเกณฑ์ในกำรตรวจรับรอง มีควำมซับซ้อน และหลำกหลำยขั้นตอน ประกอบกับกำรเพำะปลูกพืช
บำงชนิดมีช่วงระยะเวลำสั้นไม่สอดคล้องกับระยะเวลำกำรตรวจรับรอง 
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(2.2) ข้อเสนอแนะ 
(2.2.1) หน่วยงำนต่ำง ๆ ควรพิจำรณำทบทวนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ 

ในพ้ืนที่จังหวัดทั้งปริมำณ/จ ำนวนงบประมำณที่สนับสนุนในแต่ละปี อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่และ
เกษตรกรไปสู่เมืองเกษตรสีเขียวต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

(2.2.2) การพัฒนาช่องทางการตลาด โดยเพ่ิมจ านวนแหล่งจ าหน่ายผลผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่าของ
ความปลอดภัย ในสินค้าเกษตร และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ าหน่ายของโครงการ เพ่ือเพ่ิมความต้องการ
ซื้อของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับการผลิตของเกษตรกร 

(2.2.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรจัดจ ำหน่ำย รวมทั้งกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรองในกำรจัดหำปัจจัย
กำรผลิตที่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรได้ 

(2.2.4) ส่งเสริมด้ำนกำรอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และเทคนิคด้ำนกำรแปรรูป
ผลผลิต ให้เกษตรกรน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำผลผลิตของตนให้มีควำมหลำกหลำย สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำ 
ยกระดับรำคำได้ รวมทั้งกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร อำทิ เครื่องอัดเม็ดอำหำรสัตว์พร้อม
ระบบอบแห้ง (ด้ำนประมง) และเครื่องสีข้ำวขนำดเล็ก (ด้ำนพืช) เป็นต้น โดยสนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร
น ำไปผลิตและจ ำหน่ำยภำยใต้กำรบริหำรงำนของกลุ่มเกษตรกร ก่อให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

(2.2.5) กำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเชิงรุก หรือปรับขั้นตอนกำรตรวจ
รับรองให้กระชับมำกยิ่งขึ้น ทันต่อช่วงระยะเวลำกำรเพำะปลูกพืชบำงชนิด เพื่อรองรับควำมต้องกำร
ในกำรตรวจรับรองมำตรฐำนของเกษตรกร ถือเป็นกำรเพ่ิมจ ำนวนเกษตรกร พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร และสินค้ำ
เกษตรที่ได้รับรองมำตรฐำนเพ่ิมมำกขึ้น 

 

7) โครงการพัฒนาฐานการผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขียว 
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำจังหวัดที่มีศักยภำพและ

ควำมโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรและ
อุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น สำมำรถส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 1000,000 ไร่ ใน 6 จังหวัดน ำร่อง คือ จังหวัดเชียงใหม่
ศรีสะเกษ จันทบุรี พัทลุง หนองคำย และรำชบุรี ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ 2557 - 2561 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ก ำหนดแผนถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรจัดอบรมเกษตรกร และ

ถ่ำยทอดนวัตกรรมแก่เกษตรกร 10,000 รำย  ครบตำมเป้ำหมำย 
(1.2) พัฒนำคุณภำพดิน 100,000 ไร่  ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 20,000 ไร่  ส่งเสริม

กำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร 19,000 ไร่  รวมทั้งรณรงค์ไถกลบตอซัง 5,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย   
(1.3) จัดสรรงบประมำณ 77.97 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 76.16 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 97.67  ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 
ครั้งที่ 1 
(2.1) กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยกำรอบรมเกษตรกรที่เข้ำร่วม

โครงกำรฯ ปี 2558 บำงพ้ืนที่อยู่ในช่วงกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร จึงก ำหนดแผนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีฯ ภำยหลังช่วงเวลำดังกล่ำว 

(2.2) กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพดินโดยกำรสนับสนุนปัจจัยส ำหรับปรับปรุงบ ำรุงดิน 
อำทิ จุลินทรีย์เพ่ิมธำตุอำหำรและฮอร์โมนพืช ได้แก่ สำรเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ 
สำรเร่งซุปเปอร์ พด.7 รวมทั้งชุดถังหมัก กำกน้ ำตำล และวัสดุ ให้เกษตรกรน ำไปท ำน้ ำหมักชีวภำพ อยู่ระหว่ำง
กำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ ให้เกษตรกรในพ้ืนที่   

(2.3) กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยพืชสดโดยกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
(ปอเทือง) ผ่ำนสถำนีพัฒนำที่ดินในแต่ละจังหวัด มีควำมล่ำช้ำจำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด อยู่ระหว่ำงส่งเสริมและแจกจ่ำยเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

(2.4) กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) อยู่ระหว่ำงส่งเสริม
และแจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร พร้อมกำรสร้ำงควำมเข้ำให้เกษตรกรน ำไปใช้ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

(2.5) กิจกรรมกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง ของสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดพัทลุง มีผล
กำรด ำเนินงำนสะสมจ ำนวน 800 ไร่ ของเป้ำหมำย 1,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีแผนกำรรณรงค์ 
ไถกลบตอซังในพ้ืนที่สุดท้ำยกลำงเดือนสิงหำคม   

(2.6) ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้กำรพัฒนำฐำนกำรผลิตด้ำนทรัพยำกรดินส่วนใหญ่

เป็นกำรสนับสนุนปัจจัยและวัสดุอุปกรณ์ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินให้แก่เกษตรกร สิ่งที่ควรพัฒนำควบคู่ไป
กับกำรสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ คือ กำรสร้ำงควำมตระหนักให้เกษตรกรมีจิตส ำนึกและเห็นถึงคุณค่ำของ
ปัจจัยที่ทำงรำชกำรสนับสนุนโดยกำรใช้ประโยชน์ของแต่ละปัจจัยอย่ำงคุ้มค่ำ  

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรพัฒนำฐำนกำรผลิตด้ำนทรัพยำกรดิน
สู่เมืองเกษตรสีเขียว ปี 2558 ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด โดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง จังหวัดละ 15 
ตัวอย่ำง รวม 90 ตัวอย่ำง และเจ้ำหน้ำที่สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัด ระหว่ำงวันที่ 9 สิงหำคม ถึง 24 กันยำยน 
2558 พบว่ำ  

จังหวัดเชียงใหม่ (พ้ืนที่ในกำรติดตำม หมู่ 4 บ้ำนกองแหะ ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม) 
(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรได้รับกำรอบรมและส่งเสริม

ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ร้อยละ 76.19 ที่เหลือร้อยละ 23.81 ได้รับกำร
อบรม แต่ไมต่่อเนื่องจนจบหลักสูตร 

(2.2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกร

ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ครบตำมเป้ำหมำย ซึ่งเกษตรกรน ำไปใช้
ประโยชน์ และเกิดผลดีทั้งหมด  

(2.2.2) ส่งเสริมกำรใช้พืชปุ๋ยสด เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนปอเทือง 
ร้อยละ 85.71 เฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อครัวเรือน เกษตรกรน ำกลับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด และเกิดผลดี
ทั้งหมด  
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(2.2.3) ส่งเสริมกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร ครบตำมเป้ำหมำย เฉลี่ย 417 กิโลกรัมต่อครัวเรือน เกษตรกรน ำ
กลับไปใช้ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด  

(2.3.4) กำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เกษตรกรได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง  
ร้อยละ 28.57 ที่เหลือร้อยละ 71.43 ไม่ได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เนื่องจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ท ำกำรเพำะปลูกพืชผักและพืชล้มลุก กำรไถกลบตอซังไม่เหมำะกับสภำพพ้ืนที่  

(2.3) กำรตรวจวิเครำะห์ดิน เกษตรกรได้รับกำรตรวจดินเบื้องต้นครบตำมเป้ำหมำย 
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำพ้ืนที่มีสภำพดินเป็นกรด ซึ่งเกษตรกรได้น ำผลตรวจไปปรับปรุงบ ำรุงดินโดยกำรใช้
ปูนเพื่อกำรเกษตร 

จังหวัดศรีสะเกษ (พ้ืนที่ในกำรติดตำม หมู่ 5 บ้ำนโนนสะแบง ต ำบลสวนกล้วย 
อ ำเภอกันทรลักษ์) 

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปีได้รับกำรอบรม
และส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ร้อยละ 68.42 และร้อยละ 31.58 
ได้รับกำรอบรมแต่ไม่ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 

(2.2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกร

ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ครบตำมเป้ำหมำย ซึ่งเกษตรกรน ำไปใช้
ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.2) ส่งเสริมกำรใช้พืชปุ๋ยสด เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนปอเทือง 
ร้อยละ 84.21 เฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อครัวเรือน เกษตรกรน ำกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 78.95 เกิดผลดี
ทั้งหมด 

(2.2.3) ส่งเสริมกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตรครบตำมเป้ำหมำย เฉลี่ย 417 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรน ำกลับไป
ใช้ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.4) กำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เกษตรกรได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง  
ร้อยละ 28.57 ที่เหลือร้อยละ 71.43 ไม่ได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่เกษตรกร  
ไม่เหมำะกับกำรไถกลบตอซัง 

(2.3) กำรตรวจวิเครำะห์ดิน เกษตรกรได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินเบื้องต้นแล้ว
ร้อยละ 60.00 ที่เหลือร้อยละ 40.00 ไม่ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดิน เนื่องจำกเกษตรกรไม่ได้เตรียมดิน
ให้เจ้ำหน้ำที่ ส่วนเกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจบำงส่วนยังไม่ได้รับผลกำรวิเครำะห์ดิน  

จังหวัดจันทบุรี (พ้ืนที่ในกำรติดตำม หมู่ 1 บ้ำนหนองหอย หมู่ 3 บ้ำนท่ำศำลำ หมู่ 8 
บ้ำนไร่เกำ ต ำบลล ำพัน อ ำเภอท่ำใหม่ และหมู่ 10 บ้ำนหนองน้ ำใส ต ำบลวังโตนด อ ำเภอนำยำยอำม) 

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำได้รับกำรอบรม
และส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ร้อยละ 93.75 ที่เหลือร้อยละ 6.25 
ได้รับกำรอบรมแต่ไม่ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 
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(2.2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกร

ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ครบตำมเป้ำหมำย ซึ่งเกษตรกรน ำไปใช้
ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.2) ส่งเสริมกำรใช้พืชปุ๋ยสด เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนปอเทือง และถั่วพร้ำ 
ร้อยละ 18.75 ไม่ได้รับเฉลี่ยร้อยละ 81.25 โดยเกษตรกรแจ้งควำมจ ำนงขอไม่รับปัจจัยดังกล่ำว เนื่องจำก
เกษตรกรเห็นว่ำในพ้ืนที่ท ำสวนไม้ผลไม่สำมำรถปลูกพืชปุ๋ยสดได้ 

(2.2.3) ส่งเสริมกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร ครบตำมเป้ำหมำย เฉลี่ย 766 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรน ำกลับไปใช้
ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.4) กำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เกษตรกรได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง   
ร้อยละ 18.75 ไม่ได้รับ ร้อยละ 56.25 และร้อยละ 25.00 ไม่แน่ใจว่ำได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง
หรือไม่ เนื่องจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตรโดยกำรท ำสวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น เห็นว่ำกำรไถกลบ
ตอซัง ไม่เหมำะกับสภำพพ้ืนที่ 

(2.3) กำรตรวจวิเครำะห์ดิน เกษตรกรได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินเบื้องต้นแล้ว
ร้อยละ 93.75 ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.25 ไม่ได้รับกำรตรวจ เนื่องจำกติดภำรกิจในวันที่เจ้ำหน้ำที่มำตรวจ 
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำพ้ืนที่มีสภำพดินเป็นกรด ซึ่งเกษตรกรได้น ำผลตรวจไปปรับปรุงบ ำรุงดินโดยกำรใช้
ปูนเพื่อกำรเกษตร 

จังหวัดพัทลุง (พ้ืนที่ในกำรติดตำม หมู่ 7 บ้ำนควนดินแดง ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอ
ควนขนุน) 

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรได้รับกำรอบรมและส่งเสริม
ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 84.62 ที่เหลือร้อยละ15.38 ได้รับกำรอบรมแต่
ไม่ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 

(2.2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกร

ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ครบตำมเป้ำหมำย ซึ่งเกษตรกรน ำไปใช้
ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.2) ส่งเสริมกำรใช้พืชปุ๋ยสด เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนปอเทือง 
ร้อยละ 76.92 เฉลี่ย 25 กิโลกรัมต่อครัวเรือน เกษตรกรน ำกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 85.71 เกิดผลดี
ทั้งหมด 

(2.2.3) ส่งเสริมกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร ร้อยละ 84.60 เฉลี่ย 332 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรน ำ
กลับไปใช้ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด   

(2.2.4) กำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เกษตรกรได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง  
ร้อยละ 30.77 ที่เหลือร้อยละ 69.23 ไม่ได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เนื่องจำกเกษตรกรในพ้ืนที่    
ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตรโดยกำรปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น ซึ่งกำรไถกลบตอซังไม่เหมำะกับสภำพพ้ืนที่  
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(2.3) กำรตรวจวิเครำะห์ดิน เกษตรกรได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินเบื้องต้นแล้ว
ร้อยละ 69.23 แต่ยังไม่ได้รับผลกำรตรวจวิเครำะห์ อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปูนเพ่ือ
กำรเกษตรได้น ำไปใช้ปรับปรุงบ ำรุงดินให้ดีขึ้น โดยเกษตรกรเห็นว่ำเมื่อใช้ปูนดังกล่ำวแล้วท ำให้ดินที่เหนียว
ร่วนซุยขึ้น และสำมำรถช่วยลดกำรเกิดโรคโคนเน่ำของพืชได้เพ่ือกำรเกษตร 

จังหวัดหนองคาย (พ้ืนที่ในกำรติดตำม หมู่ 6 ต ำบลศรีกำยอ ำเภอเมือง) 
(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรได้รับกำรอบรมและส่งเสริม

ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงต่อเนื่องจนจบหลักสูตรร้อยละ 82.35 ที่เหลือร้อยละ 17.65 ได้รับกำร
อบรมแต่ไม่ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร  

(2.2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกร

ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ครบตำมเป้ำหมำย ซึ่งเกษตรกรน ำไปใช้
ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.2) ส่งเสริมกำรใช้พืชปุ๋ยสด เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนปอเทืองครบตำม
เป้ำหมำย เฉลี่ย 23 กิโลกรัมต่อครัวเรือน เกษตรกรน ำกลับไปใช้ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.3) ส่งเสริมกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้ปูนเพ่ือกำรเกษตร ครบตำมเป้ำหมำย เฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรน ำ
กลับไปใช้ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.4) กำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เกษตรกรได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง  
ร้อยละ 82.35 ที่เหลือร้อยละ 17.65 ไม่แน่ใจว่ำมีกำรรณรงค์ไถกลบตอซังหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม 
เกษตรกรที่ได้รับกำรรณรงค์เห็นว่ำพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรที่ปลูกข้ำวเหมำะส ำหรับกำรไถกลบตอซัง 

(2.3) กำรตรวจวิเครำะห์ดิน เกษตรกรได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินเบื้องต้นแล้ว   
ร้อยละ 70.59 แต่ยังไม่ได้รับผลกำรตรวจวิเครำะห์ อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปูนเพ่ือ
กำรเกษตรได้น ำไปใช้ปรับปรุงบ ำรุงดินให้ดีขึ้น โดยเกษตรกรเห็นว่ำเมื่อใช้ปูนดังกล่ำวแล้วท ำให้ดินที่เหนียว
ร่วนซุยขึ้น 

จังหวัดราชบุรี (พ้ืนที่ในกำรติดตำม หมู่ 10 บ้ำนหนองศำลำ ต ำบลบ้ำนสิงห์ อ ำเภอ
โพธำรำม) 

(2.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรได้รับกำรอบรมและส่งเสริม
ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงต่อเนื่องจนจบหลักสูตรร้อยละ 90.91 ที่เหลือร้อยละ 9.09 ได้รับกำรอบรม
แต่ไม่ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร  

(2.2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
(2.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ เกษตรกร

ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ครบตำมเป้ำหมำย ซึ่งเกษตรกรน ำไปใช้
ประโยชน์และเกิดผลดีทั้งหมด 

(2.2.2) ส่งเสริมกำรใช้พืชปุ๋ยสด เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับกำรสนับสนุนพืชปุ๋ยสด
แต่เนื่องจำกเกษตรกรเห็นว่ำกำรไถกลบท ำได้ยำกและไม่เหมำะสมกับพ้ืนที่เพำะปลูกพืชผัก จึงขอไม่รับ 
กำรสนับสนุนพืชปุ๋ยสด เกษตรกรประสงค์ให้หน่วยงำนมำถ่ำยทอดควำมรู้และสนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์       
ที่สำมำรถย่อยสลำยแทนกำรไถกลบพืชปุ๋ยสด  
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(2.2.3) ส่งเสริมกำรใช้ปูนเพื่อกำรเกษตร เกษตรกรเป้ำหมำยไม่ได้รับ
กำรสนับสนุนปูนเพื่อกำรเกษตร 

(2.2.4) กำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เกษตรกรได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง  
ร้อยละ 82.35 ที่เหลือร้อยละ 17.65 ไม่ได้รับกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เนื่องจำกเกษตรกรในพ้ืนที่    
ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตรโดยกำรเพำะปลูกพืชผัก ซึ่งกำรไถกลบตอซังไม่เหมำะกับสภำพพ้ืนที่  

(2.3) กำรตรวจวิเครำะห์ดิน เกษตรกรได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดินเบื้องต้นแล้ว   
ร้อยละ 70.59 ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภำพดินปกติ เกษตรกรเห็นว่ำเป็นผลมำจำกกำรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี และกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพช่วยกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 

ประเด็นที่พบ 
(2.1) ภำพรวมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีงบประมำณ 2558 มีกำรก ำหนด

เป้ำหมำยจำกส่วนกลำงลงไปในระดับพ้ืนที่ และจัดสรรงบประมำณให้แต่ละจังหวัดในช่วงไตรมำสที่ 2   
ของปี 2558 (เดือนมกรำคม) หลังจำกนั้นจึงก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ 

(2.2) กำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้กำรพัฒนำฐำนกำรผลิตด้ำนทรัพยำกรดินโดย    
กำรปรับปรุงบ ำรุงคุณภำพดินให้แก่เกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นกำรสนับสนุนปัจจัยและวัสดุอุปกรณ์กำรท ำ   
น้ ำหมักชีวภำพ เพ่ือให้เกษตรน ำไปขยำยผล และสำมำรถเกิดประโยชน์ทำงอ้อม จำกกำรเจริญเติบโต   
ของพืช กระตุ้นกำรงอกของรำก ต้ำนทำนต่อโรคและแมลง ผลผลิตเพ่ิมขึ้น รวมทั้งช่วยยืดอำยุกำรเก็บ
รักษำผลผลิตได้  

(2.3) เกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ โดยน ำปัจจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนไปใช้ใน
อัตรำที่ไม่เหมำะสมต่อพ้ืนที่กรณีใช้เมล็ดพันธุ์มำก หว่ำนในเนื้อที่เล็ก ท ำให้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ และ
กรณีใช้เมล็ดพันธุ์น้อย หว่ำนในเนื้อที่ใหญ่ ท ำให้อัตรำต่อพ้ืนที่น้อย รวมทั้งกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้ทัน 
ต่อฤดูกำลด้วย 

(2.4) หลังกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพำะเกษตรกรที่เพำะปลูกข้ำว จะปล่อยพ้ืนที่
ว่ำงโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยในแต่ละพ้ืนที่มีคุณภำพของดินที่เหมำะสมกับกำรปลูกพืชหลำกหลำย ซึ่งหำก
เกษตรกรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ จะท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกผลผลิตพืชหลังนำชนิดอ่ืนได้
อีกทำงหนึ่ง 

(2.5) เกษตรกรได้รับกำรแจกจ่ำยปูนเพ่ือกำรเกษตรล่ำช้ำ ไม่ทันกับฤดูเพำะปลูก 
โดยเฉพำะเกษตรกรทีป่ลูกข้ำวเมื่อเริ่มท ำนำแล้ว จึงเก็บปูนไว้ใช้ฤดูเพำะปลูกถัดไป เมื่อปูนวำงไว้กลำงแจ้ง
ท ำให้ถุงแตกเสียหำย รวมทั้งปริมำณปูนที่หว่ำนไม่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ท ำให้ประสิทธิภำพของปูนลดลง และ
กำรใช้ปูนในอัตรำที่ไม่เหมำะสมกับพ้ืนที่ เนื่องจำกไม่ได้วิเครำะห์ดินก่อนน ำไปใช้ อำจเกิดผลเสียกับดินใน
อนำคตได ้

(2.6) กำรเก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์ดินเพ่ือตรวจหำค่ำควำมเปลี่ยนแปลง โดยกำรเก็บ
ตัวอย่ำงดิน 2 ครั้ง คือ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร และหลังจำกมีโครงกำร เพ่ือวิเครำะห์ควำมเปลี่ยนแปลงของ
ค่ำดินระหว่ำงกำรส่งเสริมด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ พืชปุ๋ยสด และปูน เพ่ือกำรเกษตร  

(2.7) เกษตรกรน ำปัจจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนไปใช้ที่ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
เนื่องจำกในแต่ละจังหวัดได้ปริมำณที่ไม่เท่ำกัน ส่งผลให้กำรใช้ปัจจัยไม่สอดคล้องและเป็นไปตำมหลัก
วิชำกำร เช่น เมล็ดปุ๋ยพืชสด อัตรำกำรใช้ตำมหลักวิชำกำร 25 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เกษตรกรไปใช้อัตรำ       
8 –10 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
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ข้อเสนอแนะ 
(2.1) กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2559 ควรเตรียมกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำ

โดยเฉพำะกิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ำหนดภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ 

(2.2) กำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่เกษตรกร มีจิตส ำนึก และเห็นถึงคุณค่ำของ
ปัจจัยที่ได้รับจำกหน่วยงำนควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนต่ำงๆ โดยกำรใช้ประโยชน์จำกแต่ละ
ปัจจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

(2.3) เมื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดแล้ว ควรมีหน่วยงำนรับซื้อเมล็ดพันธุ์   
ในรำคำที่เหมำะสม เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้จำกส่วนนี้ เพ่ิมขึ้น แล้วจึงแนะน ำให้ไถกลบซำกพืชสดลงดิน
เป็นกำรเพ่ิมธำตุอำหำรและอินทรียวัตถุในดิน ท ำให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินได้ 

(2.4) เจ้ำหน้ำที่ควรให้ควำมรู้ และวิธีกำรใช้ประโยชน์จำกพืชปุ๋ยสดอย่ำงถูกต้อง  
โดยพิจำรณำปริมำณให้เหมำะสมกับจ ำนวนพ้ืนที่  รวมทั้งช่วงเวลำกำรเพำะปลูกพืชของเกษตรกรด้วย     
ซึ่งหำกเกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ล่ำช้ำ และต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูถัดไป อำจท ำให้เมล็ดพืชปุ๋ยสด    
มีอัตรำควำมงอกลดลงได้  

(2.5) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรปลูกพืชหลังนำ แทนกำรปล่อยพ้ืนที่ว่ำง โดย
แนะน ำกำรวำงแผนเพำะปลูก กำรเลือกชนิดของพืชที่เหมำะสมกับดิน ควรเป็นพืชที่ใช้น้ ำน้อย ทนแล้งได้ดี 
และมีอำยุกำรเก็บเกี่ยวสั้น รวมทั้งเป็นที่นิยมบริโภคและมีตลำดท้องถิ่นรองรับ ท ำให้ เกษตรกรมีรำยได้
เพ่ิมข้ึน  

(2.6) เจ้ำหน้ำที่ควรพิจำรณำปริมำณกำรสนับสนุนปูนเพ่ือกำรเกษตรให้เหมำะสมกับ
พ้ืนที่ ถ้ำเกษตรกรได้รับปริมำณน้อยก็ควรหว่ำนในพ้ืนที่ตำมอัตรำที่แนะน ำ รวมทั้งหน่วยงำนควรจัดซื้อ 
และแจกจ่ำยปูนเพ่ือกำรเกษตรก่อนถึงฤดูกำลท ำนำ หรือช่วงเวลำกำรเพำะปลูกท่ีเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

(2.7) ผลกำรวิเครำะห์ดินควรน ำมำใช้ให้ทันในกำรเตรียมดินปลูกพืช กำรลงมือเก็บ
ตัวอย่ำงดินควรต้องเผื่อเวลำส ำหรับกำรส่งตัวอย่ำงไปวิเครำะห์ ระยะเวลำท ำงำนของห้องปฏิบัติกำร จนถึง
กำรส่งผลกลับมำใหเ้กษตรกรทรำบผลกำรวิเครำะห์ดินเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินตำมผลกำรวิเครำะห์ต่อไป  

(2.8) หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง ควรให้ค ำแนะน ำถึงวิธีกำร อัตรำ และปริมำณ ที่ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร ในช่วงกำรแจกปัจจัยกำรผลิต หำกเป็นไปได้กรณีที่เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือเกษตรกรที่อยู่
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงควรติดตำมให้ค ำแนะน ำในช่วงที่เกษตรกรน ำปัจจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนไปใช้ จึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงดินสูงสุด 

 

8) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางการพัฒนา
ยางพาราทั้งระบบ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือกำรลงทุน
แก่สถำบันเกษตรกร น ำไปใช้ขยำยก ำลังกำรผลิต เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของโรงงำนแปรรูปยำงที่ได้จัดสร้ำง
ไว้แล้ว และ/หรือลงทุนจัดสร้ำงโรงงำนใหม่ในกำรแปรูปยำงพำรำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และเพ่ือสนับสนุนสินเชื่อ
เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถำบันเกษตรกรในกำรแปรรูปยำงพำรำ  เพ่ือด ำเนินกำรแปรรูปยำงพำรำ 
(โรงงำนแปรรูป) ได้แก่ โรงงำนยำงแท่ง โรงงำนยำงแผ่นรมควันและยำงอัดก้อน โรงงำนยำงคอมปำวด์ 
โรงงำนน้ ำยำงข้น โรงำนยำงเครป และโรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำงส ำเร็จรูป  ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ 
วันที่ 1 กันยำยน 2557 – 31 สิงหำคม 2567 
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(1) ผลการด าเนินงาน 

(1.1) แจ้งส ำรวจและประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพิจำรณำขอเงินกู้ และติดตำมเร่งรัดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่ 
245 แห่ง ตำมเป้ำหมำย 

(1.2) ติดตำมเร่งรัดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรกู้กับ
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)  209 แห่ง ตำมเป้ำหมำย คิดเป็นวงเงินรวม 
4,882.92 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.66 ของวงเงิน 5,000 ล้ำนบำท  

(1.3) ติดตำมเร่งรัดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นเอกสำรขอกู้ต่อคณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรฯ ระดับจังหวัด และยื่นเอกสำรขอกู้ต่อ ธ.ก.ส. 209 แห่ง ตำมเป้ำหมำย 

(1.4) วิเครำะห์และอนุมัติสินเชื่อ โดย ธ.ก.ส. 100 แห่ง ร้อยละ 47.85 ของเป้ำหมำย 
209 แห่ง 

(1.5) ลงทุนจัดสร้ำงโรงงำนใหม่ 59 แห่ง และปรับปรุงโรงงำนและขยำยก ำลังกำรผลิต 
41 แห่ง ของเป้ำหมำย 209 แห่ง 

(1.6) ประชุมให้ค ำแนะน ำและกลั่นกรองกำรกู้เงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เสร็จตำมเป้ำหมำย 36 จังหวัด 

(1.7) จัดสรรงบประมำณ 5,000 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 490.01 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 9.80 ของงบประมำณที่จัดสรร 

(2) ผลการติดตาม 

ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 พฤศจิกำยน 2557 มีประเด็น ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(1) สหกรณ์กองทุนสวนยำงจันดี จ ำกัด ประสบปัญหำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้ ำประกัน 
ซึ่งตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสินเชื่อของ ธ.ก.ส. หลักทรัพย์ค้ ำประกันต้องเป็นหลักทรัพย์ที่น ำมำค้ ำประกันไว้กับ 
ธ.ก.ส. เป็นแห่งแรก แต่สหกรณ์กองทุนสวนยำงจันดี จ ำกัด ได้น ำหลักทรัพย์ไปค้ ำประกันกับกองทุนพัฒนำสหกรณ์ 
ไว้แล้ว 

(2) คณะกรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตรเขำขำว จ ำกัด กังวลที่จะขอสินเชื่อ เนื่องจำก
สหกรณ์ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน ต้องใช้ตัวบุคคลค้ ำประกัน ท ำให้กรรมกำร ผู้จัดกำรสหกรณ์ และครอบครัว
ต้องเป็นผู้ค้ ำประกันสินเชื่อ ซึ่งมีผลผูกพันแม้ว่ำจะหมดวำระไปแล้ว 

(3) ประเด็นที่พบ  
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงรอบคอบและมีควำมพรอ้ม

ในทุก ๆ ด้ำน โดยต้องผ่ำนมติของคณะกรรมกำรสหกรณ์ ประกอบกับสหกรณ์ต้องจัดท ำเอกสำร เพ่ือเสนอ  
ยื่นขอกู้กับ ธ.ก.ส. เช่น กำรขอใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือกำรมอบหมำยสิทธิให้ใช้ประโยชน์ แบบแปลนกำรก่อสร้ำง 
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงโรงงำน กำรท ำประชำพิจำรณ์ในกำรสร้ำงโรงงำน กำรตรวจสอบเขตควบคุมโรงงำน 
(ผังเมือง) กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรจำก ธ .ก.ส. ซึ่งกระบวนกำรทั้งหมดต้องใช้เวลำ  
ในกำรด ำเนินกำร 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบด ำเนินโครงกำรและสถำบัน
เกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมโครงกำร 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดเลยและขอนแก่น ระหว่ำงวันที่   
24 – 29 พฤษภำคม 2558 และครั้งที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดตรังและนครศรีธรรมรำช ระหว่ำงวันที่ 21 – 26 
มิถุนำยน 2558 สรุปได้ดังนี้  (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
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(1) ผลงำนกำรขออนุมัติสินเชื่อ 
(1.1) จังหวัดเลย สถำบันเกษตรกรตัวอย่ำง 3 แห่ง แจ้งและก ำลังจะแจ้งขอ

ยกเลิกกำรขอสินเชื่อ  
(1.2) จังหวัดขอนแก่น สถำบันเกษตรกรตัวอย่ำง 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำ

อนุมัติสินเชื่อจำก ธกส. และสถำบันเกษตรกรตัวอย่ำงอีก 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงขอใบรับรองโรงงำน
จำกอุตสำหกรรมจังหวัด เพื่อจัดส่งให้ ธกส. ใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ 

(1.3) จังหวัดตรัง สถำบันเกษตรกรตัวอย่ำง 2 แห่ง ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว    
โดยก่อสร้ำงโรงงำนแล้วเสร็จ 1 แห่ง และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำน 1 แห่ง และสถำบัน
เกษตรกรตัวอย่ำงอีก 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อจำก ธกส. 

(1.4) จังหวัดนครศรีธรรมรำช สถำบันเกษตรกรตัวอย่ำง 1 แห่ง อยู่ระหว่ำง   
รอกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อจำก ธกส. และสถำบันเกษตรกรตัวอย่ำงอีก 2 แห่ง อยู่ระหว่ำงเขียนแบบแปลน
ก่อสร้ำงโรงงำน ขอใบอนุญำตก่อสร้ำงโรงงำนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและใบรับรองโรงงำน
จำกอุตสำหกรรมจังหวัด เพื่อจัดส่งให้ ธกส. ใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ 

(2) ประเด็นที่พบ 
(2.1) สถำบันเกษตรกรด ำเนินกำรขอสินเชื่อได้ล่ำช้ำ เนื่องจำกไม่ได้เตรียมพร้อม

เข้ำร่วมโครงกำรตั้งแต่ระยะแรก ไม่มีกำรขออนุมัติแผนกำรลงทุนจำกที่ประชุมใหญ่ของสถำบันเกษตรกร 
ซึ่งโดยปกติจะจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง และกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรขอสินเชื่อ อำทิ แบบแปลน
ก่อสร้ำง ใบรับรองโรงงำน และใบอนุญำตก่อสร้ำงโรงงำน ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร  

(2.2) กำรหักค่ำเสื่อมรำคำตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อสร้ำงโรงงำนไม่สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริง ซึ่งในระยะดังกล่ำวโรงงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงยังไม่ได้สร้ำงรำยได้ให้กับสถำบัน
เกษตรกร อำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของสถำบันเกษตรกรขำดทุนทำงบัญชี ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผล
ให้กับสมำชิกได้  

(2.3) สถำบันเกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ เนื่องจำกกำรท ำประชำคม
ไม่ผ่ำน พ้ืนที่ก่อสร้ำงโรงงำนตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน คนในชุมชนมีควำมกังวลเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อม 
นอกจำกปัญหำดังกล่ำวแล้ว สถำบันเกษตรกรบำงแห่งมี เงินทุนหมุนเวียนน้อยไม่เพียงพอกับวงเงินสินเชื่อ 
ที่ขอจำก ธกส. และสถำบันเกษตรกรบำงแห่งมีที่ดินที่จะก่อสร้ำงโรงงำนไม่ใช่ที่ดินที่สถำบันเกษตรกรมี
เอกสำรสิทธิ์ 

(2.4) กำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่เป็นวงเงินรวมทั้งเพ่ือกำรจัดซื้อที่ดินและ    
กำรก่อสร้ำงโรงงำนต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร ท ำให้สถำบันเกษตรกรต้องใช้เงินทุนของสถำบันเกษตกรเอง
หรือจัดหำเงินทุนจำกแหล่งอ่ืน ซึ่งเป็นภำระดอกเบี้ยต่อสถำบันเกษตรกร ในกำรจัดซื้อที่ดินไปก่อนล่วงหน้ำ  

(2.5) สถำบันเกษตรกรบำงแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมรำชไม่สำมำรถก่อสร้ำง
โรงงำนได ้เนื่องจำกพ้ืนที่ที่จะก่อสร้ำงโรงงำนอยู่ในเขตผังเมืองที่ห้ำมก่อสร้ำงโรงงำน 

(3) ข้อเสนอแนะ  
(3.1) ควรผ่อนผันระยะเวลำกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ โดยให้สถำบันเกษตรกร     

ไม่ต้องหักค่ำเสื่อมรำคำในช่วง 5 ปีแรกของโครงกำร หรือขยำยระยะเวลำกำรหักค่ำเสื่อมรำคำของสถำบัน
เกษตรกรเป็น 15 – 20 ปี 

(3.2) เพ่ือให้กำรอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วขึ้น ควรแบ่งสัญญำสินเชื่อเป็นเรื่อง ๆ 
อำทิ สัญญำสินเชื่อเพ่ือกำรจัดซื้อที่ดินและสัญญำสินเชื่อเพ่ือก่อสร้ำงโรงงำน 
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(3.3) กำรท ำบันทึกข้อตกลงกำรซื้อขำยยำงระหว่ำงจีนและไทย (Memorandum 
of Understanding: MOU) ควรให้สถำบันเกษตรกรมีส่วนแบ่งในกำรส่งออกมำกกว่ำเดิม    

 

9) โครงการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมพัฒนำที่ดิน 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทำน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตพืชกำแฟให้อยู่บนพื้นที่ที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค เสริมสร้ำง
ศักยภำพและยกระดับกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตแบบครบวงจรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกำแฟ  
ในจังหวัดชุมพร และส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่กลุ่ม สถำบันเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟ
ในจังหวัดชุมพร เป้ำหมำย เกษตรกร 4,276 รำย ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2558 – 2561  

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) กำรด ำเนินงำนโครงกำรบูรณำกำรงำนพัฒนำกำรเกษตรแบบมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 

4 ด้ำน ได้แก ่ด้ำนกำแฟ จังหวัดชุมพร ด้ำนข้ำวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ด้ำนข้ำวคุณภำพดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ด้ำนข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในปีงบประมำณ 2558 มีกำรด ำเนินกำร 1 ด้ำน คือ กำรบูรณำกำร
งำนพัฒนำด้ำนกำรเกษตรแบบมีส่วนร่วมด้ำนกำแฟ จังหวัดชุมพร โดยสนับสนุนโกดังเก็บกำแฟ 1 แห่ง  
อบรมเกษตรกร 300 รำย ตรวจสอบวิเครำะห์ดิน/กำรใช้ปุ๋ยให้เหมำะสมกับดิน 200 รำย และวัสดุฝึกอบรม 
ได้แก่ พนัธุ์กำแฟ 30,000 ต้น และปุ๋ยรองก้นหลุม 7,500 กก. ตำมเป้ำหมำย  

(1.2) จัดสรรงบประมำณ 3.05 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้ว 1.62 ล้ำนบำท หรือ  
ร้อยละ 53.16 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(2) ผลการติดตาม  (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่ำงวันที่ 18 - 22 

พฤษภำคม 2558 จำก 7 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร สถำนีพัฒนำที่ดิน
ชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรชุมพร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชุมพร  โครงกำรชลประทำนชุมพร 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชุมพร และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

(2.1) หน่วยงำนด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ได้รับจัดสรรงบประมำณ

ปี 2558 จ ำนวน 3,050,000 บำท เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมตรวจสอบ วิเครำะห์ดิน กำรให้ควำมรู้
ในเรื่องกำรปลูก กำรดูแล กำรเก็บเกี่ยวกำแฟ กำรจัดกำรบัญชีฟำร์ม กำรใช้เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำร
ผลผลิต สนับสนุนต้นพันธุ์กำแฟ กำรสร้ำงตรำสินค้ำ (ประชำสัมพันธ์) กำรสร้ำงตลำด และก่อสร้ำงโกดัง
เก็บกำแฟ ผลกำรติดตำม พบว่ำ ขณะนี้ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกได้รับโอนงบประมำณ   
ในเดือนพฤษภำคม 2558 แต่คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรได้ในเดือนมิถุนำยน 2558 ในเบื้องต้นทำงจังหวัด
ชุมพร ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรบูรณำกำรงำนพัฒนำกำรเกษตรแบบมีส่วนร่วม ด้ำนกำแฟ
จังหวัดชุมพร และทำง ส.ป.ก. ชุมพรได้ประสำนหน่วยงำนที่จะเข้ำร่วมเพ่ือขอรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของแต่ละ
หน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ไปบำงส่วนแล้ว 
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(2.2) หน่วยงำนร่วมบูรณำกำร 
(2.2.1) สถำนีพัฒนำที่ดินชุมพร ได้รับกำรประสำนงำนจำกทำง ส.ป.ก. ชุมพร

ในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่ทรำบรำยละเอียดของโครงกำรฯ ซึ่งทำงสถำนี พัฒนำที่ดินชุมพรมีควำมพร้อมให้
กำรสนับสนุนในด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ดิน และกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ   
แต่กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตด้ำนกำรปรับปรุงดิน เช่น โดโลไมท์ ปอเทือง สำรเร่ง พด. ฯลฯ นั้นหำกได้รับ
กำรประสำนงำนจำกทำง ส.ป.ก. ชุมพร จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ 2559  เนื่องจำก       
ในปีงบประมำณ 2558 สถำนีพัฒนำที่ดินชุมพร ได้แจกจ่ำยให้แก่เกษตรกรรำยอื่นที่แจ้งควำมจ ำนง      
ไปแล้วทั้งหมด 

(2.2.2) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรชุมพร (ศวพ.ชุมพร) ยังไม่ได้รับ
กำรประสำนงำนจำกทำง ส.ป.ก. ชุมพร เพ่ือเข้ำร่วมบูรณำกำร ศวพ.ชุมพร มีควำมพร้อมให้กำรสนับสนุน
ในด้ำนข้อมูลทำงวิชำกำร ส่วนกำรตรวจประเมิน GAP พืช เป็นกระบวนกำรสุดท้ำยของกำรบูรณำกำร 
กล่ำวคือ ต้องให้กำแฟให้ผลผลิตก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้ 

(2.2.3) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชุมพร ยังไม่ได้รับกำรประสำนงำนจำกทำง 
ส.ป.ก. ชุมพร เพ่ือเข้ำร่วมบูรณำกำร แต่รับทรำบถึงกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ สหกรณ์จังหวัดชุมพร 
พร้อมให้กำรสนับสนุนในด้ำนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร กำรบริหำรจัดกำร กำรน ำ
ระบบสหกรณ์เข้ำไปใช้ 

(2.3.4) โครงกำรชลประทำนชุมพร ยังไม่รับทรำบถึงกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรฯ ด้ำนควำมพร้อมนั้นต้องมีกำรประสำนงำนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรของ      
กรมชลประทำนใช้ระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 ปี ในกำรของบประมำณ กำรพิจำรณำแหล่งน้ ำต้องอยู่ในพื้นที่
เหมำะสม และเจ้ำของพื้นที่ต้องยินยอมให้พื้นที่ในกำรด ำเนินกำร อย่ำงไรก็ตำมโครงกำร ชลประทำน
ชุมพรมีแผนที่จะด ำเนินกำรสร้ำงท ำนบดินขนำดเล็ก ในปี 2563 (งบประมำณ 8,000,000 บำท) ใน
พ้ืนที่ หมู่ 1 ต.ถ้ ำสิงห์ เป็นพ้ืนที่เดียวกับพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำยของ ส.ป.ก. ชุมพร หำกมีกำรประสำนงำน
ขอควำมร่วมมือทำงโครงกำรชลประทำนก็พร้อมที่จะขยับแผนกำรด ำเนินกำรสร้ำงท ำนบดินเพ่ือที่จะร่วม
บูรณำกำร 

(2.3.5) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชุมพร รับทรำบกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
โครงกำรฯ แต่ยังไม่ทรำบรำยละเอียดของโครงกำรฯ ด้ำนควำมพร้อมในกำรร่วมบูรณำกำร ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดชุมพรพร้อมที่จะสนับสนุนต้นพันธุ์กำแฟ ภำยในปีงบประมำณ 2559  และให้ควำมรู้ในกำร
คัดเลือกพันธุ์ กำรปรับปรุงพันธุ์ด้วยตัวเกษตรกรเอง 

(2.3.6) ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (ศวส.ชุมพร) ยังไม่ได้รับกำรประสำนงำน 
จำกทำง ส.ป.ก. ชุมพร และไม่ทรำบโครงกำรฯ แต่พร้อมที่จะให้ควำมร่วมมือ ในกำรเป็นวิทยำกรอบรม 
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลรักษำ และกำรปรับปรุงพันธุ์กำแฟ 

(2.3) กลุ่มเป้ำหมำย (วิสำหกิจชุมชนกลุ่มกำแฟถ้ ำสิงห์) 
(2.3.1) กำรรับทรำบข่ำวสำร คณะกรรมกำรวิสำหกิจชุมชนกลุ่มกำแฟถ้ ำสิงห์ 

ได้จัดประชุมชี้แจงโครงกำรฯ ให้กับสมำชิกทรำบแล้วในกำรประชุมประจ ำปี 
(2.3.2) กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำรฯ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มกำแฟ

ถ้ ำสิงห์ได้เสริมสร้ำงศักยภำพ ยกระดับกำรผลิตและบริหำรจัดกำรผลผลิตของกลุ่มและสมำชิก โดยกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้กับสมำชิกในกำรอนุรักษ์พืชเดิมของท้องถิ่น ส่งเสริมให้สมำชิกปลูกกำแฟและรับซื้อเมล็ดกำแฟ
สดจำกสมำชิกในรำคำที่สูงกว่ำท้องตลำด มีวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวที่ ดี โดยกำรน ำกำแฟมำลอยน้ ำ
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เพ่ือคัดเม็ดเสียทิ้งก่อนน ำไปตำกบนลำนซีเมนต์ และท ำกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีขนำดใหญ่ คุณภำพดี    
มำเพำะเป็นต้นพันธุ์กำแฟส ำหรับแจกจ่ำยให้กับสมำชิก โดยสมำชิกจะได้รับกำรแจกจ่ำย 100 ต้นต่อไร่   
ซึ่งสมำชิกในกลุ่มจะต้องน ำดินไปตรวจวิเครำะห์ และจะต้องท ำกำรตรวจประเมิน GAP ซึ่งสมำชิกที่ปลูก
กำแฟ จ ำนวน 200 รำยผ่ำนกำรประเมิน GAP ทุกรำย 

 

10) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ในด้ำนเทคนิค

กำรใช้และบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร และสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนำธุรกิจ
กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน มีเป้ำหมำยสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น 3,000 รำย องค์กรเกษตรกร 
และผู้ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 100 รำย ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ 
ปี 2558 – 2564 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ด ำเนินกำรสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 แล้ว 3,120 รำย หรือ ร้อยละ 104.00 

ของเป้ำหมำย 3,000 รำย  ระดับ 2 จ ำนวน 127 รำย หรือร้อยละ 101.60 ของเป้ำหมำย 125 รำย  
และระดับ 3 จ ำนวน 62 รำย หรือร้อยละ 124.00 ของเป้ำหมำย 

(1.2) พัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน โดยคัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำยแล้ว 147 รำย หรือร้อยละ 147.00 ของเป้ำหมำย 100 รำย  จ ำแนกเป็นองค์กรเกษตรกร 
85 รำย และผู้ประกอบกำร 62 รำย 

(1.3) กำรพัฒนำฐำนข้อมูลผู้ให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 1,500 รำย อยู่ระหว่ำง
กำรส ำรวจข้อมูลฯ จำกเกษตรกรผู้ครอบครองเครื่องจักรฯ ใน 154 อ ำเภอ 77 จังหวัด โดยคำดว่ำจะ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฏำคม 2558  

(1.4) จัดสรรงบประมำณ 6.67 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.67 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 99.99 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(2) ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่

จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี (ระหว่ำงวันที่ 12 – 16 มกรำคม 2558) 
(1) กำรอบรมช่ำงเกษตรกรท้องถิ่น 3,000 รำย จัดอบรมโดยศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนำท รับผิดชอบเกษตรกรในภำคกลำงและภำคเหนือ
1,750 รำย และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบ 
1,250 รำย แบ่งเป็นรุ่นละ 25 รำย 

(2) ข้อมูลก่อนเข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกร 
(2.1) ควำมรู้กำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 52.18  

มีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่องคิดเป็น
ร้อยละ 46.15 รองลงมำร้อยละ 30.77 กำรซ่อมเครื่องสูบน้ ำและเครื่องพ่นยำ ที่เหลือเป็นกำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องยนต์ดีเซล และรถไถนำ โดยเกษตรกรมีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 76.19  นอกนั้นได้รับ
ควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่ เพื่อนบ้ำน และสื่อต่ำง ๆ 

(2.2) กำรแก้ไขกรณีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเสีย เกษตรกรร้อยละ 41.67     
จ้ำงช่ำงมำซ่อม รองลงมำร้อยละ 33.33 จะซ่อมเองในเบื้องต้นก่อน และที่เหลือใช้ทั้ง 2 วิธี แล้วแต่กรณี 
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ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 68.75 เป็นช่ำงจำกนอกชุมชน ร้อยละ 25.00 เป็นช่ำงภำยในชุมชน และร้อยละ 6.25 
เกษตรกรใช้ช่ำงจำกทั้ง 2 แหล่ง โดยถ้ำเป็นเครื่องจักรกลขนำดใหญ่จะเลือกใช้ช่ำงจำกนอกชุมชนที่มีเครื่องมือ
พร้อมกว่ำ 

(2.3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อม เกษตรกรจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุง รักษำ
เครื่องจักรกลกำรเกษตรในกรณีที่ซ่อมเองเฉลี่ย 1,119 บำท/รำย/ปี และจ้ำงช่ำงซ่อมเฉลี่ย 6,881 บำท
ต่อรำยต่อปี ซึ่งค่ำใช้จ่ำยจะข้ึนอยู่กับชนิดของเครื่องจักรกลกำรเกษตรและอำกำรท่ีเสีย 

(3) หลังเข้ำร่วมโครงกำร  
(3.1) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตร  

ที่ 1 ทั้ง 2 จังหวัด ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.84 ได้มีกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในเบื้องต้น
ได้เฉลี่ย 1,500 บำทต่อรำย ส่วนในรำยที่ยังไม่มีกำรใช้ประโยชน์ เนื่องจำกเพิ่งอบรมเสร็จยังไม่มี
เครื่องจักรกลกำรเกษตรเสีย 

(3.2) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ในภำพรวมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
มำกกว่ำร้อยละ 50.00 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก โดยเกษตรกรร้อยละ 51.72 มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร ควำมเหมำะสมของหลักสูตร ร้อยละ 65.52 ควำมพร้อมของวิทยำกร 
ร้อยละ 92.86 และกำรจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 65.52 ส่วนระยะเวลำในกำรอบรม เกษตรกรมี 
ควำมพึงพอใจระดับมำกเพียงร้อยละ 44.83 โดยเห็นว่ำควรเพิ่มจ ำนวนวันในกำรอบรม 

(4) ประเด็นที่พบ   
(4.1) กำรจัดอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น มีกำรด ำเนินกำรทั้งในมำตรกำรแก้ไข

ปัญหำผลกระทบจำกภัยแล้ง (กิจกรรมซ่อมเครื่องจักรกลกำรเกษตร) และโครงกำรส่งเสริมกำรใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตรทดแทนแรงงำนเกษตร โดยใช้หลักเกณฑ์ตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบจำก
ภัยแล้งในกำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งเป็นคนละหลักเกณฑ์กับโครงกำรส่งเสริมกำรใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตรทดแทนแรงงำนเกษตรที่จะคัดจำกเกษตรกรที่มีกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรหรือ
เป็นช่ำงเกษตรในพ้ืนที่มำพัฒนำควำมรู้เพ่ิมเติม ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ และเกษตรกรผู้ที่
ได้รับกำรอบรมจะทรำบแต่เพียงว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบภัยแล้ง  

(4.2) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำรของเกษตรกร พบว่ำ บำงรำยเข้ำอบรม 
โดยไม่ทรำบมำก่อนว่ำเป็นหลักสูตรใด โดยเจ้ำหน้ำที่บอกแต่เพียงว่ำจะมีกำรอบรมและผู้ที่แจ้งควำมจ ำนง
ไม่ได้เข้ำอบรม แต่ส่งแม่บ้ำนมำแทน ซึ่งไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลกำรเกษตร ท ำให้ไม่สำมำรถน ำมำ
ปฏิบัติหรือถ่ำยทอดต่อได้   

(4.3) ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติในพ้ืนที่ และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเกี่ยวกับโครงกำรที่ด ำเนินกำรให้ชัดเจน คัดเลือกเกษตรกร
ให้ตรงกับหลักเกณฑ์ของแต่ละโครงกำร เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได ้

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมในพื้นที่ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และ
มหำสำรคำม ทั้งเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 จ ำนวน 31 รำย และระดับ 2 จ ำนวน 
26 รำย ระหว่ำงวันที่ 16 – 20 มีนำคม 2558  สรุปได้ ดังนี้  (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 

(1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร  เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งในระดับ 1 และ 2 
ทั้งหมดรับทรำบข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่  เช่น เกษตรอ ำเภอ/ต ำบล และเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฯลฯ 
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(2) ข้อมูลก่อนเข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกร (ปี 2557) 
(2.1) ประเภทเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ถือครอง มำกกว่ำร้อยละ 80.00  

เป็นรถไถเดินตำม รองลงมำเป็นเครื่องสูบน้ ำ เครื่องตัดหญ้ำ และเครื่องพ่นยำ/ปุ๋ย โดยเกษตรกรที่เข้ำอบรม
ช่ำงเกษตร ระดับ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 54.84 และ 84.62 ตำมล ำดับ มีพ้ืนฐำนควำมรู้ในกำร
บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตรมำก่อนแล้ว เช่น กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง ล้ำงอะไหล่  
และกำรซ่อม รถไถ เป็นต้น 

(2.2) กำรจัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร  
(2.2.1) ช่ำงเกษตรกรท้องถิ่น ระดับ 1 กรณีบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล

กำรเกษตร เกษตรกรร้อยละ 67.86 จะด ำเนินกำรเอง ร้อยละ 28.57 จ้ำงช่ำงในชุมชนที่เหลือด ำเนินกำร
เองและจ้ำงช่ำง โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 1,119 บำทต่อเครื่อง จ ำแนกเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ด ำเนินกำรเอง 753 บำท 
และค่ำจ้ำงช่ำง 367 บำทต่อเครื่อง  ส่วนกรณีซ่อมแซม เกษตรกรร้อยละ 42.20 จ้ำงช่ำง และร้อยละ 57.80 
ด ำเนินกำรเองและจ้ำงช่ำง มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 5,125 บำทต่อเครื่อง เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ด ำเนินกำรเอง 413 บำท 
และค่ำจ้ำงช่ำงทั้งใน/นอกชุมชน 4,713 บำท 

(2.2.2) ช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 เกษตรกรร้อยละ 94 จะบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรกลกำรเกษตรเอง ที่เหลือจ้ำงซ่ำง มีค่ำใช้จ่ ำยในกำรบ ำรุงรักษำเฉลี่ย 1,231 บำทต่อเครื่อง 
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ด ำเนินกำรเอง 795 บำท และค่ำจ้ำงช่ำง 436 บำทต่อเครื่อง ส่วนกรณีช ำรุดหรือเสีย 
เกษตรกรร้อยละ 60.00 จะจ้ำงช่ำง และร้อยละ 40 จะด ำเนินกำรเอง มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 4,921 บำท  
ต่อเครื่อง เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ด ำเนินกำรเอง 250 บำท และค่ำจ้ำงช่ำงทั้งใน/นอกชุมชน 4,671 บำท 

(3) ผลที่เกิดขึ้นหลังกำรเข้ำอบรม 
(3.1) กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้ พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตร

ระดับ 1 ร้อยละ 58.06 ได้น ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว ขณะที่อีกร้อยละ 41.94 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
เนื่องจำกเครื่องจักรกลกำรเกษตรยังไม่ถึงรอบกำรบ ำรุงรักษำหรือเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำม
เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมในระดับ 2 ซึ่งเพ่ิงอบรมเสร็จ มีควำมคิดเห็นว่ำ จะน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้และ
ขยำยผลไปยังเกษตรกรรำยอื่น ๆ ทุกรำย 

(3.2) ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร โดยเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรอบรมในระดับ 1 ได้น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตรของตนเอง ท ำให้       
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมเฉลี่ย 444 บำทต่อเครื่อง (ข้อมูลหลังกำรอบรมประมำณ 1 เดือน) 

(3.3) กำรขยำยผลควำมรู้ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมในระดับ 1 ร้อยละ 74.19 
มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญำติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้ำน ที่อยู่
ใกล้เคียงกันเฉลี่ย 1 : 7 รำย ยังต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดให้ขยำยผล 1 : 10 รำย 

(4) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ  
ในระดับมำก ได้แก่ ควำมเหมำะสมของหลักสูตร กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ ควำมพร้อมของวิทยำกร และ
ควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำอบรม ส่วนที่มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย ได้แก่ ระยะเวลำกำรอบรม 
(น้อยเกินไป ควรเพ่ิมจ ำนวนวัน) และกำรติดตำมให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 6.45  
ที่ได้รับกำรตรวจเยี่ยมจำกเจ้ำหน้ำที่ ต้องกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
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(5) ประเด็นที่พบ  
(5.1) กำรคัดเลือกเกษตรกรไม่ตรงตำมหลักเกณฑ์ เช่น ก ำหนดให้คัดเลือก

กลุ่มเป้ำหมำยจำกเกษตรกรผู้ใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรและช่ำงเกษตรในพ้ืนที่มีเครื่องจักรกลกำรเกษตร
เป็นของตนเอง แต่ในทำงปฏิบัติพบว่ำ เกษตรกรที่ได้รับกำรอบรมบำงรำยไม่มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเป็น
ของตนเอง ไม่ทรำบว่ำเป็นกำรอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลกำรเกษตร และมีกำรส่งผู้แทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
แม่บ้ำนเข้ำอบรม ท ำให้ไม่สำมำรถไปถ่ำยทอดต่อได้ 

(5.2) ในกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 พบว่ำ เป็นกำรน ำเครื่องยนต์
ใหม่มำให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติ ซึ่งเกษตรกรมีควำมเห็นว่ำ เพ่ือให้เกิดกำรฝึกปฏิบัติ สำมำรถวิเครำะห์ และ
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้จริง ควรน ำเครื่องยนต์เก่ำที่มีปัญหำมำเป็นต้นแบบในกำรฝึกปฏิบัติแทน 

(5.3) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงกำร คือ ต้องกำรให้ขยำยระยะเวลำ
กำรอบรมในแต่ละรุ่น เพ่ิมเนื้อหำหลักสูตรในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลให้มีควำมหลำกหลำย สถำนที่  
จัดอบรมควรอยู่ในหมู่บ้ำน เพ่ือสะดวกในกำรเดินทำงและเกษตรกรรำยอ่ืนที่สนใจต้องกำรเรียนรู้สำมำรถ   
เข้ำร่วมได้ รวมทั้งต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ติดตำม ให้ค ำแนะน ำหลังกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุน
อุปกรณ์ในกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร  

ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคกลำง รวม 43 จังหวัด โดยสัมภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในกิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น 
456 รำย และกิจกรรมกำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 63 รำย สรุปผล ได้ดังนี ้

(1) กิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น 
(1.1) ควำมรู้ในกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลกำรเกษตร เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม

ช่ำงเกษตรท้องถิน่ร้อยละ 71.27 มีควำมรู้พ้ืนฐำนก่อนเข้ำร่วมโครงกำร  โดยร้อยละ 30.04 เปลี่ยนถ่ำย
น้ ำมันเครื่อง/น้ ำมันเกียร์ได้  ร้อยละ 18.64 เปลี่ยนและล้ำงอะไหล่ นอกนั้นมีควำมรู้ในเรื่องกำรซ่อม
บ ำรุงเครื่องสูบน้ ำ เครื่องพ่นยำ เครื่องตัดหญ้ำ  รถไถนำ รถเกี่ยวข้ำว กำรตั้งวำล์ว และกำรดูแลรักษำ 
หม้อน้ ำ ซึ่งพบว่ำ เป็นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองถึงร้อยละ 66.67  รองลงมำเรียนรู้จำกเจ้ำหน้ำที่ และเพ่ือนบ้ำน 

(1.2) กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตร พบว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 
เกษตรกรร้อยละ 88.17 ด ำเนินกำรเอง มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 645 บำทต่อรำยต่อปี และร้อยละ 11.83 จ้ำงช่ำง
ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกรณีเสียหรือช ำรุด ร้อยละ 68.42 ใช้วิธีกำรจ้ำงช่ำงในชุมชนเช่นกัน โดยมีค่ำใช้จ่ำย
เฉลี่ย 2,693 บำทต่อรำยต่อปี 

(1.3) กำรน ำควำมรู้หลังเข้ำอบรมไปใช้  มีเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมได้น ำควำมรู้
ไปปฏิบัติแล้ว ร้อยละ 58.95  ได้แก่ เปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง เปลี่ยนหรือถอดล้ำงอะไหล่ ตรวจเช็คเครื่องยนต์
เบื้องต้น/ดูแลบ ำรุงรักษำทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของโครงกำรพบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำน
กำรอบรมช่ำงเกษตรทั้งระดับ 1  2 และ 3 ยังไม่สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร
ได้ตำมเป้ำหมำย กล่ำวคือ ระดับ 1 ลดค่ำใช้จ่ำยได้ 300 บำท/เครื่อง (เป้ำหมำย 2,000 บำทต่อเครื่อง)  
ระดับ 2 และระดับ 3 ลดค่ำใช้จ่ำยได้ 756 และ 799 บำทต่อเครื่อง  (เป้ำหมำย 5,500 บำทต่อเครื่อง) 
เนื่องจำกในช่วงหลังกำรอบรมเพ่ิงเริ่มมีกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรและยังไม่มีกำรช ำรุดหรือเสียหำยมำก  

(1.4) กำรขยำยผลควำมรู้ พบว่ำ กำรขยำยผลควำมรู้ที่เกษตรกรได้รับยังอยู่ใน
ระดับเครือญำติ และเพ่ือนบ้ำนใกล้เคียง เฉลี่ย 1 : 8 รำย ซึ่งยังต่ ำกว่ำเป้ำหมำยโครงกำรที่ก ำหนดให้ขยำยผล 
1 : 10 รำย 
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(2) กิจกรรมกำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 
(2.1) กำรประกอบธุรกิจ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรพบว่ำ ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ 60.32 เคยประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรมำก่อน ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับ         
กำรเก็บเกี่ยวข้ำว ธุรกิจกำรเพำะกล้ำ/ด ำนำข้ำว และธุรกิจรับสีข้ำว เป็นต้น 

(2.2) กำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้  หลังเข้ำร่วมโครงกำร ผู้ประกอบกำรได้รับ 
กำรอบรมในหลักสูตรกำรเก็บเก็บเกี่ยวข้ำว กำรเพำะกล้ำ/ด ำนำข้ำว และกำรสีข้ำว โดยร้อยละ 53.97  
ไดน้ ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้ว ได้แก่ กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กำรตรวจคุณภำพ
ข้ำว/กำรเก็บเกี่ยว และกำรสีข้ำว เป็นต้น  

(3) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมในกิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตร และผู้ประกอบกำรธุรกิจ

กำรให้บริกำรเครื่องจักรกำรเกษตร ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจต่อระดับมำก ทั้งในด้ำนกำรรับทรำบข้อมูล
โครงกำร ควำมเหมำะสมของหลักสูตร กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ แต่ในเรื่องระยะเวลำกำรฝึกอบรม มีควำมเห็นว่ำ
ระยะเวลำในกำรอบรมน้อยเกินไป และควรเพ่ิมเนื้อหำในหลักสูตร เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ 
และเพ่ิมควำมหลำกหลำยของชนิดเครื่องยนต์ เพ่ือใช้ต่อยอดในกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ เห็นว่ำควรมี  
กำรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  

(4) ประเด็นที่พบ/ข้อเสนอแนะ 
(4.1) กลุ่มเป้ำหมำย กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยควรพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์

ของโครงกำรเป็นส ำคัญ เช่น กลุ่มเป้ำหมำยควรมีพ้ืนฐำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลกำรเกษตร มีเครื่องจักรกล
กำรเกษตรเป็นของตนเอง และอยู่ในชุมชน ซึ่งในปี 2558 พบว่ำ เกษตรกรที่เข้ำอบรมบำงรำยไม่มีเครื่องจักรกล
กำรเกษตร มีกำรส่งผู้แทนมำอบรม ซึ่งไม่มีพ้ืนฐำน ท ำให้ไม่สำมำรถเรียนรู้ หรือน ำไปถ่ำยทอดต่อได้  

(4.2) เครื่องจักรกลกำรเกษตรส ำหรับฝึกปฏิบัติ พบว่ำ มีกำรน ำเครื่องยนต์ใหม่
มำใช้ ท ำให้เกษตรกรไม่ได้วิเครำะห์หรือเรียนรู้วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ในกรณีที่เครื่องจักรกลกำรเกษตรของ
ตนเองเสียหรือช ำรุดไม่สำมำรถแก้ไขได้ จึงต้องจ้ำงช่ำงมำด ำเนินกำรเหมือนเดิม  

(4.3) เพ่ือให้เกิดกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติได้จริงและต่อเนื่อง หน่วยงำนควรมี
กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ และสนับสนุนกำรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นจุดซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกล
กำรเกษตรในหมู่บ้ำน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนในจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นเบื้องต้น 

 

2.3.3 ด้านทรัพยากรการเกษตร/โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
1) โครงการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. 

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
กำรถือครองที่ดินและกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภำพ ตำมระเบียบและกฏหมำยก ำหนด เพ่ือป้องกัน/ป้องปรำบกำรเปลี่ยนสิทธิ
กำรถือครองที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และเพ่ือให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังทั้งเชิงรุก 
และเชิงรับ มีเป้ำหมำยตรวจสอบตำมแผนงำนในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน 71 จังหวัด (122 อ ำเภอ)  จ ำนวน 
12,132,079 ไร่ รวม 1,024,044 แปลง ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ  2558   

 
 
 



98 

 

ผลการด าเนินงาน 
(1) ตรวจสอบกำรถือครองที่ดินไปแล้ว จ ำนวน 8,733,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.69

ของเป้ำหมำย 11,852,238 ไร่ หรือ 736,760 แปลง คิดเป็นร้อยละ 71.92 ของเป้ำหมำย 
1,024,469 แปลง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1.1) ตรวจสอบพื้นที่จัดที่ดินแล้ว จ ำนวน 7,830,507 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.79 
ของเป้ำหมำย 9,692,397 ไร่ ในจ ำนวนนี้ พบว่ำ 

(1.1.1) เกษตรกรปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบ (ใช้ประโยชน์ที่ดินตำมวัตถุประสงค์
ของ ส.ป.ก.) จ ำนวน 7,594,112 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.98 ของจ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับจัดที่ดินแล้ว 
7,830,507 ไร่   

(1.1.2) เกษตรกรกระท ำผิดระเบียบ จ ำนวน 236,395 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 3.02  
ของจ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับจัดที่ดินแล้ว 7,830,507 ไร่  โดยกระท ำผิดด้ำนสิทธิ ได้แก่ ขำดคุณสมบัติ 
ให้ผู้อื่นท ำประโยชน์ ขำย หรือให้เช่ำ และกระท ำผิดด้ำนกำรท ำประโยชน์ ได้แก่ ขุดดินขำย หรือบ่อบำดำล
มำกเกินก ำหนด ปลูกสร้ำงเกินสมควร ใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตำมอนุญำต 

(1.2) ตรวจสอบพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้จัดที่ดินไป จ ำนวน 903,274 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.82 
ของเป้ำหมำย 2,159,841 ไร่  ในจ ำนวนนี้มีเกษตรกรยินยอมเข้ำกระบวนกำรตรวจสอบ จ ำนวน 337,847 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 37.40 ที่เหลือเป็นเกษตรกรที่ไม่ยอมเข้ำกระบวนกำร จ ำนวน 25,312 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 2.80 
ของจ ำนวนพื้นที่  

(2) จัดสรรงบประมำณ 48.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 47.35 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 98.36 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

 

2) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า 
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ

กำรเกษตรได้อย่ำงยั่งยืนด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ โดยกำรใช้หญ้ำแฝก ซึ่งเป็นวิธีง่ำย ๆ สำมำรถปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง เพ่ือสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับดิน และช่วยในกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร ท ำให้เกษตรกร   
มีรำยได้และชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพ่ือรณรงค์ให้เกษตรกรได้ทรำบถึงคุณประโยชน์ของหญ้ำแฝก        
ในกำรอนุรักษ์ดิน และน้ ำเป็นกำรสนองต่อแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ให้แผ่ขยำย
กว้ำงขวำงไปทั่วประเทศ และเพ่ือให้มีกำรผลิตและกำรใช้หญ้ำแฝกในกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน
และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนที่ดินเพ่ือกำรท ำกำรเกษตรได้  เป้ำหมำย 
ด ำเนินกำรผลิตเพ่ือปลูกและแจกจ่ำยหญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ และปรับปรุงสภำพแวดล้อม     
ปี 2558 จ ำนวน 273 ล้ำนกล้ำ ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ 2558 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ด ำเนินกำรผลิตหญ้ำแฝกเพื่อปลูกและแจกจ่ำยได้ 273,449,200 กล้ำ 

ร้อยละ 100.16 ของเป้ำหมำย 273,000,000 กล้ำ  ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ได้ 683,623 ไร่ ร้อยละ 100.16 
ของเป้ำหมำย 682,500 ไร่  

(1.2) จัดสรรงบประมำณ 360.45 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี นครรำชสีมำ สุรำษฎร์ธำนี 
กระบี่ เชียงใหม่ และล ำพูน 
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(2.1) พันธุ์หญ้ำแฝกที่แจกมีควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดย
พื้นที ่จังหวัดนนทบุรีและนครรำชสีมำ หญ้ำแฝกพันธุ ์สงขลำ 3 จะเหมำะกับสภำพพื้นที ่มำกที่ส ุด  
ส ำหรับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและกระบี่ หญ้ำแฝกพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี และศรีลังกำ จะเหมำะกับสภำพพ้ืนที่
มำกที่สุด  

(2.2) ข้อค้นพบ 
(2.2.1) กำรก ำหนดเป้ำหมำยบำงจังหวัด ไม่สอดคล้องกับจ ำนวนพ้ืนที่ที่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้
(2.2.2) เกษตรกรบำงส่วนยังไม่ค่อยเข้ำใจถึงวิธีกำรปลูกและดูแลรักษำหญ้ำแฝก 
(2.2.3) กำรจัดสรรงบประมำณลงในพ้ืนที่ล่ำช้ำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถหญ้ำแฝก     

ที่แจกจ่ำยได้ตรงกับช่วงเวลำที่เหมำะสมต่อกำรปลูก  
(2.3) ข้อเสนอแนะ 

(2.3.1) กำรก ำหนดเป้ำหมำยให้หน่วยงำนระดับจังหวัด ควรพิจำรณำให้สอดคล้อง
กับจ ำนวนพื้นที่ท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

(2.3.2) ควรแจกค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปลูกและดูแลรักษำหญ้ำแฝกให้เกษตรกร
ที่ได้รับหญ้ำแฝกไปปลูก 

(2.3.3) ควรพิจำรณำปรับกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือให้สำมำรถแจกจ่ำยหญ้ำแฝก
ให้ตรงกับช่วงเวลำที่เหมำะสมต่อกำรปลูกในแต่ละพ้ืนที่ 

 

3) โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในกำรผลิตและกำรใช้สำรอินทรีย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
ในกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบยั่งยืน และเพ่ือพัฒนำเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอนำคต  มีเป้ำหมำยพัฒนำ
กลุ่มเกษตรกรใช้สำรอินทรีย์ลดใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรเดิมที่เข้มแข็ง เพ่ือเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน       
เกษตรอินทรีย ์ระยะเวลำโครงกำร ปี 2558 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) กำรส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร/เกษตรอินทรีย์ มีเป้ำหมำย 

1.01 ล้ำนไร่ 100,500 รำย ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
(1.2) ส่งเสริมกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 700,550 ไร่ ร้อยละ 100.08 

จำกเป้ำหมำย 700,000 ไร่ 
(1.3) รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช 7,500 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
(1.4) รับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร 827 ชนิดสินค้ำ ร้อยละ 118.14 

จำกเป้ำหมำย 700 ชนิดสินค้ำ 
(1.5) จัดสรรงบประมำณ 690.72 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 690.57 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 99.98 ของงบประมำณที่จัดสรร  
(2) ผลการติดตาม 

ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี  
(รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
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(1) กำรสนับสนุนปัจจัยในกำรผลิตสำรอินทรีย์ ได้แก่ ถังหมัก กำกน้ ำตำล เมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด สมุนไพร ส่วนใหญ่ด ำเนินกำรในกลุ่มเดิม 10 ชุดต่อกลุ่ม โดยประธำนจะแจกจ่ำยให้สมำชิก 10 รำย 
หรือรำยละ 1 ชุด ซึ่งจ ำนวนกลุ่มที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยในแต่ละปีขึ้นกับจ ำนวนงบประมำณที่หน่วยงำน
ได้รับจัดสรร 

(2) กำรใช้ประโยชน์จำกปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุน พบว่ำสมำชิกกลุ่มได้มีกำรผลิต  
น้ ำหมักชีวภำพใช้แทนปุ๋ยเคมี ใช้แมลงศัตรูธรรมชำติ และเชื้อรำไตรโครเดอร์มำในกำรป้องกันก ำจัดโรค
ในพืชในนำข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น  โดยจะใช้ร่วมกันระหว่ำงสำรเคมีกับสำรอินทรีย์ 
ในกรณีที่มีกำรระบำดแมลงศัตรูพืชไม่มำกจะใช้สำรอินทรีย์ และใช้สำรเคมีในกรณีที่ มีกำรระบำดรุนแรง  
แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรก ำจัดหญ้ำ เกษตรกรทุกรำยเลือกใช้ยำฆ่ำหญ้ำ ส่วนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ได้แก่   
ปอเทือง เกษตรกรจะปลูกและไถกลบ ทั้งนี้ มีบำงกลุ่มมีแนวคิดที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดขำยคืนให้กับ
กรมพัฒนำที่ดินแทนกำรไถกลบ 

(3) ข้อเสนอแนะ 
(3.1) ควรพิจำรณำทบทวนกำรส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต โดยขยำย  

ไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ได้มีกำรคัดเลือกพัฒนำต่อยอดไว้แล้ว แทนกลุ่มเดิมที่มีศักยภำพสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
เพ่ือช่วยพัฒนำศักยภำพในกำรใช้สำรอินทรีย์แก่เกษตรกรรำยอ่ืนๆ ต่อไป 

(3.2) เพ่ือลดภำระและปัญหำกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดของกรมพัฒนำที่ดิน 
ควรส่งเสริม ให้ค ำแนะวิธีกำรเก็บเกี่ยว และกำรปรับปรุงคุณภำพเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องแก่กลุ่มเกษตรกรที่มี
แนวคิดท ำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจ ำหน่ำยคืนให้กับหน่วยงำน  ซึ่งนอกจำกเป็นกำรลดปัญหำผลิตเมล็ดพันธุ์  
ไม่เพียงพอ และยังสร้ำงรำยได้เสริมให้กับเกษตรกรอีกทำงหนึ่ง  รวมทั้งควรส่งเสริมให้เก็บเมล็ดพันธุ์บำงส่วน
ไว้ท ำพันธุ์ในปีต่อไป 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมเกษตรกรสมำชิกกลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง และกลุ่มเกษตรกร  
ที่พัฒนำเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 2556 ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ นครรำชสีมำ 
และสระบุรี พบประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ดังนี้  (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 

(1) ควำมรู้ในกำรผลิตและใช้สำรอินทรีย์ทดแทนสำรเคมีทำงกำรเกษตร ก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรของเกษตรกรสมำชิกทั้ง 2 กลุ่ม มำกกว่ำร้อยละ 70 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำก่อน ซึ่งแหล่งควำมรู้
ส่วนใหญ่มำจำกเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรำชกำร สื่อต่ำงๆ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และผู้น ำท้องถิ่น 

(2) กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต  
(2.1) กำรใช้ปุ ๋ยตำมชุดดิน/ค่ำวิเครำะห์ดิน หลังเข้ำร่วมโครงกำรพบว่ำ 

เกษตรกรสมำชิกกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งมีกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงลดลง มี เพียงร้อยละ 64.24 ที่ใช้ หรือมี
จ ำนวนลดลงร้อยละ 13.03 เนื่องจำกเกษตรกรเห็นว่ำยุ่งยำก และดินดีอยู่แล้วไม่จ ำเป็นต้องตรวจ ขณะที่
เกษตรกรสมำชิกกลุ่มที่พัฒนำเข้ำสู่ระบบเกษตรอินทรีย์มีจ ำนวนเกษตรกรที่ใช้เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 64.44 
เป็นร้อยละ 90.00  

(2.2) กำรผลิตสำรอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์ พบว่ำ เกษตรกรสมำชิกทั้ง 2 กลุ่ม       
มีกำรผลิตสำรอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพ่ิมขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำร โดยในกลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง 
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรมีสมำชิกร้อยละ 86.67 ที่ท ำกำรผลิต เพ่ิมเป็นร้อยละ 93.33 หลังเข้ำร่วมโครงกำร 
ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนำเข้ำสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 75.56 ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 
เป็นร้อยละ 100 หลังเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งเป็นกำรผลิตเพ่ือใช้เองคิดเป็นร้อยละ 83.33 ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย 
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(2.3) กำรไถกลบฟำงและตอซัง ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงบ ำรุงดินและเพ่ิมธำตุอำหำร
ในดิน เกษตรกรสมำชิกทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีกำรด ำเนินกำร โดยในกลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็งคิดเป็น
ร้อยละ 96.97 ที่ด ำเนินกำรในสัดส่วนเท่ำกันทั้งก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 93.33 
ท ำทุกแปลง และร้อยละ 6.67 ท ำเป็นบำงแปลง  ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนำเข้ำสู่ระบบเกษตรอินทรีย์    
มีกำรด ำเนินกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.78 หรือจำกร้อยละ 82.22 เป็นร้อยละ 100.00 หลังเข้ำร่วมโครงกำร 
แต่สัดส่วนพื้นที่ท่ีด ำเนินกำรลดลงโดยท ำทุกแปลงเหลือร้อยละ 78.89 จำกร้อยละ 85.93 

(3) ปริมำณกำรใช้สำรเคมีและสำรอินทรีย์/ชีวภำพ จำกกำรเปรียบเทียบระหว่ำง
ก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งปลูกข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง อ้อย 
ไม้ผล และพืชผัก พบว่ำ มีปริมำณกำรใช้สำรเคมีลดลงและใช้สำรอินทรีย์/ชีวภำพเพ่ิมขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำร 
โดยกลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็งมีปริมำณกำรใช้สำรเคมีลดลงจำก 146.52 เหลือ 118.71 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือลดลงร้อยละ 18.98  แต่ในส่วนกำรใช้สำรอินทรีย์/ชีวภำพมีอัตรำที่ไม่แตกต่ำงกัน ขณะที่กลุ่มเกษตรกร
ที่พัฒนำเข้ำสู่ระบบเกษตรอินทรีย์มีปริมำณกำรใช้สำรเคมีลดลงจำก 381.86 เหลือ 292.33 กิโลกรัมต่อไร่  
และใช้สำรอินทรีย์/ชีวภำพเพ่ิมขึ้นจำก 1,597.22 เป็น 2,556.91 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 60.09 
หลังเข้ำร่วมโครงกำร  

(4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงกำร ได้แก่ กำรด ำเนินกิจกรรมทั้งส่งเสริม      
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรสำธิตรณรงค์งดเผำฟำงและตอซัง กำรตรวจวิเครำะห์ค่ำดิน กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ฯลฯ เกษตรกรสมำชิกทั้ง 2 กลุ่ม มำกกว่ำร้อยละ 80.00 มีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก 

ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมเกษตรกรสมำชิกกลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง และกลุ่ม
เกษตรกรที่พัฒนำเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรปี 2556 ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
นครรำชสีมำ สระบุรี ล ำปำง เชียงใหม่ พัทลุง และนครศรีธรรมรำช มีกำรเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่ำง ๆ 
ดังนี้  (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

(1) กำรใช้ปุ๋ยตำมชุดดิน/ค่ำวิเครำะห์ดิน 
(1.1) กลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง หลังเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรสมำชิก

กลุ่มเดิมที่เข้มแข็งมีกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงเพิ่มขึ้นจำก ร้อยละ 62.16 เป็น 65.15 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.99 ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยตำมชุดดิน/ค่ำวิเครำะห์ดินทุกแปลง เนื่องจำกเห็นว่ำหำกน ำ
กำรวิเครำะห์ดินมำใช้จะท ำให้ทรำบว่ำดินของตนเองขำดธำตุอำหำรชนิดใด ท ำให้ปรับปรุงบ ำรุงดินได้ตรงจุด
มำกขึ้น ประกอบกับสำมำรถลดปริมำณกำรใส่ปุ๋ยเคมีที่เกินควำมจ ำเป็นได้ด้วย 

(1.2) กลุ่มเกษตรกรที่พัฒนำเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ หลังเข้ำร่วม
โครงกำร พบว่ำ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์มีกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำง
เพ่ิมขึ้นจำก ร้อยละ 50.23 เป็น 65.47 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.24 ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยตำม 
ชุดดิน/ค่ำวิเครำะห์ดินทุกแปลง ในส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ท ำกำรใช้ปุ๋ยตำมชุดดิน/ค่ำวิเครำะห์ดิน สืบเนื่อง
จำกเกษตรกรบำงรำยไมไ่ด้น ำดินส่งตรวจวิเครำะห์  หรือส่งตรวจวิเครำะห์แล้วแต่ยังไม่ได้รับผลดิน 

(2) กำรผลิตสำรอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์ 
(2.1) กลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง เกษตรกรมีกำรผลิตสำรอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์ใช้

เองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.46 โดยเพ่ิมจำกร้อยละ 76.51 เป็น 93.97 หลังเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งเป็นกำรผลิต
เพ่ือใช้เองมำกกว่ำร้อยละ 90.00 ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย เนื่องจำกเกษตรกรเห็นว่ำช่วยลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมี/
สำรเคมีลงได ้
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(2.2) กลุ่มเกษตรกรที่พัฒนำเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร
มีกำรผลิตสำรอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 66.91 เป็น 94.29 หลังเข้ำร่วมโครงกำร หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.38 ซึ่งเป็นกำรผลิตเพ่ือใช้เองมำกกว่ำร้อยละ 90.00 ที่เหลือน ำไปจ ำหน่ำย เนื่องจำก
เกษตรกรเห็นว่ำช่วยลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมี/สำรเคมีลงได ้

(3) กำรไถกลบฟำงและตอซังพืช 
(3.1) กลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง หลังเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรสมำชิก

กลุ่มเดิมที่เข้มแข็งปรับเปลี่ยนมำใช้กำรไถกลบฟำงและตอซังแทนกำรเผำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.00 โดยเกษตรกรมี
กำรปรับเปลี่ยนจำกร้อยละ 75.15 เป็น ร้อยละ 80.15 ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 91.90 ท ำทุกแปลง และ
ร้อยละ 8.10 ท ำบำงแปลง ในส่วนเกษตรกรที่ยังคงท ำบำงแปลงนั้น สืบเนื่องจำกพ้ืนที่เป็นที่ดอนไม่สำมำรถ
ท ำกำรไถกลบได ้

(3.2) กลุ่มเกษตรกรที่พัฒนำเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ หลังเข้ำร่วม
โครงกำร พบว่ำ เกษตรกรปรับเปลี่ยนมำใช้กำรไถกลบฟำงและตอซังแทนกำรเผำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.44 
โดยเกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนจำกร้อยละ 72.23 เป็น ร้อยละ 86.67 ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 78.33 
ท ำทุกแปลง และร้อยละ 21.67 ท ำบำงแปลง ในส่วนเกษตรกรที่ยังคงท ำบำงแปลงนั้น สืบเนื่องจำกพ้ืนที่
เป็นที่ดอนไม่สำมำรถท ำกำรไถกลบได้ หรือท ำกำรไถกลบได้ยำกหำกไม่มีรถไถขนำดใหญ่ช่วยในกำรไถกลบ 
ประกอบกบัเกษตรกรที่ใช้วิธีกำรปักด ำท ำให้กำรปักด ำได้ยำกขึ้น 

(4) ปริมำณกำรใช้สำรเคมีและสำรอินทรีย์/ชีวภำพ 
(4.1) กลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็ง ปริมำณกำรใช้สำรเคมีและสำรอินทรีย์/ชีวภำพ 

จำกกำรเปรียบเทียบระหว่ำงก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกร ซึ่งปลูกข้ำว ข้ำวโพด เลี้ยงสัตว์   
มันส ำปะหลัง อ้อย ไม้ผล/ไม้ยืนต้น และพืชผัก พบว่ำ มีปริมำณกำรใช้สำรเคมีลดลงและใช้สำรอินทรีย์/ชีวภำพ
เพ่ิมขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำร โดยกลุ่มเกษตรกรเดิมที่เข้มแข็งมีปริมำณกำรใช้สำรเคมีลดลงจำก 759.47 
เหลือ 541.75 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 28.67  ในส่วนกำรใช้สำรอินทรีย์/ชีวภำพมีกำรใช้ใน
อัตรำที่เพ่ิมขึ้นจำก 948.66 เป็น 1,142.79 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.46 เนื่องจำกเกษตรกร
ให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพของตนเองมำกขึ้น และยังสำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิตได้ 

(4.2) กลุ่มเกษตรกรที่พัฒนำเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ จำกกำร
เปรียบเทียบระหว่ำงก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำรของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำน 
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งปลูกข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง อ้อย ไม้ผล/ไม้ยืนต้น และพืชผัก พบว่ำ มีปริมำณ
กำรใช้สำรเคมีลดลงและใช้สำรอินทรีย์/ชีวภำพเพ่ิมขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำร โดยมีปริมำณกำรใช้สำรเคมี
ลดลงจำก 214.26 เหลือ 175.00 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 18.32  ในส่วนกำรใช้สำรอินทรีย์/
ชีวภำพมีกำรใช้ในอัตรำที่เพ่ิมขึ้นจำก 797.39 เป็น 1,199.10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.38 
เนื่องจำกเกษตรกรตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพของตนเองมำกขึ้น และยังสำมำรถลดต้นทุน
ในกำรผลิตได้ ประกอบกับผลิตผลที่ผลิตได้จะมีคุณภำพและรำคำดีขึ้นจำกเดิม 

(5) ประเด็นที่พบ 
(5.1) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรไม่ต่อเนื่อง เช่น เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 

ถังหมัก กำกน้ ำตำล ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรที่สนใจผลิตและใช้สำรอินทรีย์ 
(5.2) ขำดกำรบูรณำกำร กำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในระดับพ้ืนที่ อำทิ เรื่อง

กำรเก็บตัวอย่ำงดินและผลกำรวิเครำะห์ดิน ซึ่งกรมพัฒนำที่ดินและกรมส่งเสริมกำรเกษตรกรด ำเนินกำร   
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ในเรื่องนี้ แต่ผลกำรวิเครำะห์ดินที่เกษตรกรได้รับมำแตกต่ำงกัน ท ำให้เกิดสับสนในกำรน ำผลดังกล่ำวไปใช้
ประโยชน์ 

(6) ข้อเสนอแนะ 
(6.1) ควรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และเพียงพอกับควำมต้องกำรใช้

ของกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ ซึ่งควรด ำเนินกำรในปีแรก ๆ มีจนปีต่อ ๆ ไป ในกลุ่มที่มีควำมเข้มแข็งควร
ส่งเสริมให้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง 

(6.2) กรมพัฒนำที่ดินและกรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรบูรณำกำร กำรท ำงำน
ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน และเกษตรกรสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้เร็ว 

 
2.3.4 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
โดยสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในการด าเนินโครงการ 

1) โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC ปีที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ 
(19 กันยำยน 2558 – 18 กันยำยน 2559) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณก์ำรเกษตรกันทรลักษ์ จ ำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพในกำรผลิตข้ำวเปลือก/ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำมำรถแข่งขันตลำด ในกลุ่ม
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้กับสมำชิกและเกษตรกรทั่วไป  โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือลด
ควำมชื้นข้ำวเปลือก/ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่รวบรวมจำกสมำชิกสหกรณ์กันทรลักษ์ สหกรณ์เครือข่ำย         
ในจังหวัดศรีสะเกษ และเกษตรกรทั่วไปจ ำนวน 40,000 ครัวเรือน ข้ำวเปลือกจ ำนวน 36,000 ตัน/ปี 
และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จ ำนวน 27,000 ตัน/ปี  ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ปี 2556 – 2563  

ผลการด าเนินงาน 
(1) สหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษ์ จ ำกัด ได้รับเงินกู้ยืมจำก ธ.ก.ส. ครบตำมจ ำนวนแล้ว 

47,900,000 บำท  และได้ขอเบิกเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยจำกกองทุนฯ ในปีที่ 2 จ ำนวน 2,254,236 บำท  
(2) กำรก่อสร้ำงเครื่องอบลดควำมชื้นข้ำวเปลือก/ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และอำคำรคลุมขนำด 

48 x 48 x 24 เมตร ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วตำมแผน และเริ่มเดินเครื่องอบลดควำมชื้นข้ำวเปลือก
ตั้งแต่ปลำยเดือนตุลำคม 2557  

(3) กำรรวบรวมผลผลิต 
(3.1) ข้ำวเปลือกรวบรวมได้ปริมำณ 25,935 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของ

เป้ำหมำย 36,000 ตัน จ ำแนกเป็น จำกสมำชิกสหกรณ์กันทรลักษ์ 10,492 ตัน สมำชิกสหกรณ์เครือข่ำย
ในจังหวัดศรีสะเกษ 2,098 ตัน และจำกเกษตรกรทั่วไป/เครือข่ำยต่ำงจังหวัด 13,345 ตัน  

(3.2) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมจำกสมำชิก 50 รำย ได้ผลผลิต 171 ตัน ร้อยละ 1.14 
ของเป้ำหมำย 15,000 ตัน 

(4) กำรอบลดควำมชื้น มีปริมำณข้ำวเปลือกที่น ำเข้ำอบลดควำมชื้นแล้ว 14,421.72 ตัน  
คงเหลือปริมำณหลังอบลดควำมชื้น 8,653 ตัน  จ ำหน่ำยแล้ว 15,573 ตัน  มูลค่ำ 172.37 ล้ำนบำท  
ส่วนข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้น ำเข้ำอบลดควำมชื้น แต่ใช้วิธีตำกแล้วแปรรูปเป็นอำหำรสัตว์จ ำหน่ำยได้   
237 ตัน มูลค่ำ 2.13 ล้ำนบำท 
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(5) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
ข้อสังเกตจำกกำรติดตำม พบว่ำ สถำนที่เก็บข้ำวเปลือกหมำดและข้ำวเปลือกแห้ง

ไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีปริมำณข้ำวเข้ำมำมำก สหกรณ์ฯ แก้ปัญหำโดยเปิดเช่ำโกดังของเอกชนเพ่ือเป็นสถำนที่
เก็บข้ำวเปลือกดังกล่ำวจ ำนวน 1 หลัง ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 200,000 บำท  ส่งผลให้สหกรณ์มีต้นทุน
เพ่ิมขึ้นจำกค่ำเช่ำโกดังและค่ำขนส่งข้ำวเปลือกเพื่อไปเก็บยังโกดังและขนส่งมำยังโรงอบลดควำมชื้น
เที่ยวละ 700 บำท และอำจส่งผลต่อคุณภำพของข้ำวเปลือกได้  

 

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา   
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย     
กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ภำคเอกชน (ศูนย์เรียนรู้
ฟ้ำประทำนเพ่ือพัฒนำเกษตรอย่ำงยั่งยืน) และเครือข่ำยปลูกผักวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพพืชผักเมืองหนำวของเกษตรกรอ ำเภอวังน้ ำเขียวให้สำมำรถแข่งขันกับผักท่ีน ำเข้ำจำก
สำธำรณรัฐประชำชนจีนและประเทศอ่ืน ๆ ได้ และให้เป็นเอกลักษณ์ของกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรปลูกผัก
อย่ำงยั่งยืน เป็นรูปแบบและกำรน ำไปขยำยในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป โดยมีเป้ำหมำย ส่งเสริมกำรปลูกผักไร้สำร และ
ผักอินทรีย์แก่เกษตรกร จ ำนวน 103 รำย (ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกผักไร้สำรอยู่แล้ว และเกษตรกรที่ไม่เคยปลูก
ผักไร้สำรแต่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร)  ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (2556 – 2562) ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ปี 
ระยะเวลำกำรคืนเงิน 6 ปี งบประมำณรวมทั้งสิ้น 12.21 ล้ำนบำท เป็นเงินจ่ำยขำด 7.09 ล้ำนบำท และ 
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 5.12 ล้ำนบำท ก ำหนดช ำระเงินคืน 6 ปี (งบประมำณปีที่ 2  25 มี.ค. 57 – 24 มี.ค. 58 
จ ำนวน 0.23 ล้ำนบำท ไม่รวมงบติดตำมประเมินผล) 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ปีที่ 1 – 2 จัดอบรม ศึกษำดูงำนของเกษตรกร และจัดประชุมวำงแผนกำรผลิต

และกำรตลำดของเกษตรกร จ ำนวน 103 รำย  เจ้ำหน้ำที่ติดตำม นิเทศงำน ระดับจังหวัด และอ ำเภอ  
จ ำนวน 24 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย จัดสรรงบประมำณ 0.23 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.22 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 93.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(1.2) ปีที่ 3 กรมส่งเสริมกำรเกษตรโอนเงินให้จังหวัด เมื่อ 25 มิถุนำยน 2558 
เมื่อสิ้นสุดปีที่ 2 คงเหลือเกษตรกร 60 รำย 

(2) ผลการติดตาม  
ครั้งที่ 1 (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
(2.1) โรงเรือนเพำะช ำกล้ำ โรงเรือนรวบรวมคัดแยกผลผลิต และโรงเรือนปลูกผัก

ของเกษตรกร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและมีกำรใช้งำนแล้ว ประมำณ 6 - 10 เดือน อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกร 
ร้อยละ 57 เห็นว่ำ โครงสร้ำงเหล็กของโรงเรือนมีขนำดเล็กเกินไป ไม่แข็งแรงมำกนัก ช ำรุดง่ำยเมื่อมีลมแรง 

(2.2) ปริมำณผลผลิตผักที่ปลูกในโรงเรือนของเกษตรกร น้อยกว่ำกำรปลูกนอกโรงเรือน 
และเกษตรกรทุกรำยปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์เพำะต้นกล้ำเอง เนื่องจำกเห็นว่ำต้นกล้ำรำคำแพง มีร้อยละ 14 
ที่ซื้อต้นกล้ำจำกโรงเรือนเพำะช ำในโครงกำรด้วย  

(2.3) ผักสลัดที่ปลูกในโรงเรือน ยังมีหนอน แมลงกัดกินใบ บำงรำยที่ปลูกมะเขือเทศ 
แตงกวำ เป็นรำน้ ำค้ำง ได้รับควำมเสียหำย โดยรำคำผักสลัดที่เกษตรกรขำยได้ประมำณ 50 บำท/กิโลกรัม 
ซึ่งเป็นไปตำมท่ีโครงกำรประมำณกำรไว้ แต่ผักบำงชนิดซึ่งส่วนใหญ่ปลูกนอกโรงเรือน เช่น ถั่วแขก แตงกวำ 
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กะหล่ ำปลี ผักกำดขำว หอมแบ่ง ผักบุ้งจีน รำคำ 20-30 บำท/กิโลกรัม โดยเฉลี่ยเกษตรกรได้รับเงิน    
จำกกำรขำยผักให้สหกรณ์ ประมำณ 1,000 - 3,000 บำท/ครั้ง หรือ 12,000 -36,000 บำท/เดือน  

(2.4) โรงเรือนปลูกผักของเกษตรกรบำงรำยไม่แข็งแรงพอที่จะต้ำนลมแรง ในพ้ืนที่ 
ท ำให้โค่นล้ม ได้รับควำมเสียหำย จึงได้ยกเลิกกำรใช้โรงเรือนที่ปลูกสร้ำง และถอนตัวออกจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำร โรงเรือนที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ จึงต้องยกให้เกษตรกรรำยอ่ืนในโครงกำรใช้ต่อไป  

(2.5) โรงเรือนรวบรวมคัดแยก และบรรจุ เปิดใช้ 3 วันต่อสัปดำห์ ตำมวันเก็บผัก
ของเกษตรกร ซึ่งเก็บเฉพำะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และเมื่อคัดแยกผักแล้ ว เจ้ำหน้ำที่จะจัดส่งผักทั้งหมด
ตำมค ำสั่งซื้อของคู่ค้ำรำยเดิม ๆ ในช่วงเย็นแต่ละวัน ส ำหรับห้องเย็นจะใช้เก็บผักส ำหรับน ำไปขำย  
ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นกำรขำยปลีก ณ ตลำดหน้ำโรงพยำบำลมหำรำช จังหวัดนครรำชสีมำ และคำดว่ำ
ในช่วงฤดูหนำวซึ่งผักจะออกสู่ตลำดมำก อำจมีผักเหลือต้องจัดเก็บในห้องเย็น  

(2.6) ประเด็นที่พบ   
(2.6.1) เกษตรกรเป้ำหมำยบำงส่วนไปประกอบอำชีพอ่ืน ไม่พอใจโรงเรือน 

ที่สร้ำงขึ้น ท ำให้สมำชิกที่ได้รับกำรสนับสนุนโรงเรือนคงเหลือประมำณ 65 รำย โดยบำงรำยได้รับโรงเรือน
เกินกว่ำ 2 หลัง ตำมที่ก ำหนดในโครงกำร และต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรผ่อนช ำระเงินกู้ส ำหรับกำรสร้ำงโรงเรือน
ปลูกผักเพ่ิมข้ึน แต่เกษตรกรบำงรำยมีข้อมูลว่ำได้โรงเรือนโดยไม่ต้องจ่ำยเงินเพิ่ม  

(2.6.2) กำรจัดเก็บเงินกู้จำกเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรก ำหนดให้ผ่อนช ำระ
เดือนละ 650 บำท ส ำหรับเกษตรกรที่กู้เงินไปสร้ำงโรงเรือน 2 หลัง (วงเงินกู้ 40,000 บำท) บำงรำย
ไม่ได้ช ำระตำมที่ก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรรับว่ำ จะสำมำรถผ่อนช ำระเงินงวดแรกคืน
กองทุนฯ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 จ ำนวน 903,4000 บำท ตำมข้อตกลงได้ แต่ในปีต่อ ๆ ไป อำจขำด
สภำพคล่อง และมีปัญหำกำรช ำระคืนเงินกองทุน หำกกำรเรียกเก็บเงินจำกเกษตรกรยังคงมีสภำพเช่นเดิม  

(2.7) ข้อเสนอแนะ     
(2.7.1) ควรมีตลำดเพ่ิมเติม ประชำสัมพันธ์ผลผลิตให้แพร่หลำยหำวิธีกำรป้องกัน/

แก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ ศัตรูพืช กำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรใช้สำรเคมี อินทรียวัตถุในแต่ละพ้ืนที่ 
(2.7.2) กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ควรหำแนวทำง ในกำรแก้ไข

ปัญหำเกษตรกรยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรระหว่ำงด ำเนินกำร เนื่องจำกกระทบต่อกำรวำงแผน กำรผลิต และ
กำรตลำด ที่ไม่ม่ันใจในควำมสำมำรถที่จะจัดส่งผลผลิตได้ในปริมำณที่ต้องกำร 

ครั้งที่ 2 (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 
(2.1) โรงเรือนปลูกผักของเกษตรกรซ่ึงก่อสร้ำงแล้วเสร็จทั้งหมด ไดม้ีกำรใช้งำนแล้ว

คิดเป็นร้อยละ 98.31 ที่เหลือยังไม่ได้ใช้งำน เนื่องจำกก่อสร้ำงเพิ่งแล้วเสร็จ ยังไม่มีต้นกล้ำผักปลูก 
ในโรงเรือน 

(2.2) เกษตรกร ร้อยละ 65.52 ที่ได้รับกำรตรวจรับรองมำตรฐำนผลผลิต และ 
ร้อยละ 97.37 ของเกษตรกรที่มีกำรตรวจ มีผลผลิตผ่ำนและได้รับมำตรฐำนกำรผลิตพืชอินทรีย์  
จำกกรมวิชำกำรเกษตร ซึ่งใช้วิธีกำรตรวจสมุดบันทึก ตรวจแปลง น ำดินและผักไปตรวจเป็นประจ ำทุกปี 
บำงรำยได้รับกำรตรวจทุกรอบที่ปลูก  

(2.3) เกษตรกรน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยกลุ่มเกษตรกรในโครงกำรสัปดำห์ละ 3 วัน 
(วันจันทร์ พุธ และศุกร์) ผลผลิตที่น ำไปจ ำหน่ำยคิดเป็นร้อยละ 81.29 ของผลผลิตทั้งหมด โดยได้รับเงิน
หลังจำกกำรขำยผลผลิตประมำณ 7 วัน เฉลี่ยได้รับเงิน 3,001.71 บำท/ครั้ง  
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ทั้งนี้ เกษตรกร ร้อยละ 56.82 พึงพอใจในขั้นตอนกำรบริหำรโรงเรือนของกลุ่ม
เกษตรกรในระดับมำก และร้อยละ 31.82 พึงพอใจปำนกลำง ที่เหลือพอใจน้อย  

(2.4) ประเด็นที่พบ  
กลุ่มเกษตรกรรับซื้อผลผลิตในโครงกำรค่อนข้ำงจ ำกัด เนื่องจำกมีคู่ค้ำรำย

ใหม่เพ่ิมขึ้นไม่มำกนัก เกษตรกรจึงต้องปลูกผักสลัดตำมค ำสั่งซื้อ ซึ่งหำกเกษตรกรบำงรำยปลูกมำกกว่ำ
ค ำสั่งซื้อของกลุ่ม ก็ต้องหำตลำดขำยเอง  

(2.5) ข้อเสนอแนะ 
ควรประสำนหำคู่ค้ำรำยใหม่ ๆ หรือแหล่งตลำด ให้กับกลุ่มเกษตรกรมำกขึ้น 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผักสลัดในโรงเรือนซึ่งมีสินค้ำที่เป็นคู่แข่ง เช่น ผักสลัดไฮโดรโปรนิกส์ เป็นต้น 
ครั้งที่ 3  (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3)  
(3.1) เกษตรกรร้อยละ 80 เห็นว่ำโรงเรือนปลูกผักมีสภำพโครงสร้ำงที่ไม่แข็งแรง 

และได้รับควำมเสียหำยจำกพำยุฤดูร้อนที่พัดผ่ำนเข้ำมำในพ้ืนที่ ในช่วงเดือนเมษำยน ถึง มิถุนำยน 2558 
เนื่องจำกโครงสร้ำงเสำเหล็กและหลักยึดเสำโรงเรือนมีขนำดเล็ก และไม่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งจะช ำรุดง่ำยเมื่อมี
ลมพำยุท่ีรุนแรงพัดผ่ำนในพ้ืนที่ 

(3.2) เกษตรกรทุกรำยมีเพำะกล้ำต้นผักโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมำจำกสหกรณ์ และ
เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง แต่ส่วนมำกเพำะต้นกล้ำไว้ปลูกเอง เนื่องจำกเห็นว่ำต้นกล้ำที่โครงกำรเพำะขำย  
มีรำคำแพง 

(3.3) ผักตระกูลสลัดที่ปลูกในโรงเรือน มีโรคและแมลงศัตรูพืชระบำดและรบกวน
บ้ำงเล็กน้อย เช่น หนอนกินใบ หอยทำกระบำด พบว่ำมีกำรระบำดร้อยละ 5 ส่วนเกษตรกรบำงรำยที่ปลูก
พืชผักชนิดอ่ืน ๆ เช่น คะน้ำ ป๋วยเล้ง ฟักทอง ผักขม กวำงตุ้งฮ่องเต้ ถั่วแขก มะเขือ ยอดแม้ว หอมแบ่ง ฯลฯ 
เป็นโรครำน้ ำค้ำงได้รับควำมเสียหำยแต่ไม่มำกนัก และรำคำผักตระกูลผักสลัดที่เกษตรกรขำยได้จะอยู่ที่
รำคำกิโลกรัมละ 50 บำท ซึ่งเป็นรำคำที่ทำงสหกรณ์เป็นคนก ำหนดรำคำรับซื้อไว้ ส่วนผักที่เกษตรกรปลูก
นอกโรงเรือนเกษตรกรจะขำยได้กิโลกรัมละ 10 - 30 บำท โดยเฉลี่ยเกษตรกรจะได้รับเงินจำกกำรขำยพืช
ชนิดต่ำง ๆ ให้กับทำงสหกรณ์ประมำณ 1,000 – 3,500 บำท  ต่อครั้งหรือ 10,000 – 35,000 บำท
ต่อเดือน เกษตรกรร้อยละ 100 ขำยผลผลิตพืชผักให้กับสหกรณ์ แต่ปริมำณผลผลิตทั้งหมดที่เกษตรกร
ผลิตได้ต่อรำยจะขำยให้สหกรณ์กำรเกษตรได้เพียงร้อยละ 50 สหกรณ์ก ำหนดโควตำในกำรรับซื้อผลผลิต
ในปริมำณที่จ ำกัด ผลผลิตที่เหลืออีกร้อยละ 50 เกษตรกรจะขำยให้กับบริษัทที่เข้ำมำติดต่อขอรับซื้อ  

(3.4) ประเด็นที่พบ   
(3.4.1) กำรจัดเก็บเงินกู้จำกเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรก ำหนดให้ผ่อนช ำระ

เดือนละ 650 บำท ต่อ 2 โรงเรือน บำงรำยไม่ได้ช ำระตำมก ำหนด ผ่อนช ำระเงินกู้งวดแรกคืนกองทุนใน
เดือนมีนำคม 2558 จ ำนวน 903,400 บำท ตำมข้อตกลงได้ แต่ในปีต่อๆ ไปอำจจะขำดสภำพคล่อง 
และมีปัญหำในกำรช ำระคืนเงินกองทุน หำกกำรเรียกเก็บเงินจำกเกษตรกรยังคงมีสภำพเดิม ๆ 

(3.4.2) กำรขำยผักในวันพฤหัสบดีที่หน้ำตลำดหน้ำโรงพยำบำลมหำรำชใน
เขตตัวเมืองนครรำชสีมำ ในขณะนี้หยุดด ำเนินกำรขำยเนื่องจำกมีผู้ค้ำหลำยรำยน ำผักที่ปลูกแบบเดียวกัน
มำขำยเพ่ิมมำกขึ้น กำรน ำผักของสหกรณ์ไปขำยมีต้นทุนที่สูงเพ่ิมมำกขึ้นไม่คุ้มค่ำใช้จ่ำย จึงได้ท ำกำรหยุด
กำรขำยไว้ชั่วครำว 
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(3.4.3) เกษตรกรเป้ำหมำยบำงส่วนหันไปประกอบอำชีพอ่ืน ๆ แทน เนื่องจำก
ไม่พอใจโรงเรือนที่สร้ำงขึ้นท ำให้สมำชิกที่ได้รับกำรสนับสนุนโรงเรือนเหลืออยู่ 60 รำย โดยบำงรำยได้รับ
โรงเรือนเกินกว่ำ 2 หลังตำมที่ก ำหนดไว้ และต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรผ่อนช ำระเงินกู้ส ำหรับกำรสร้ำงโรงเรือน
ปลูกผักเพ่ิมมำกข้ึน 

(3.5) ข้อเสนอแนะ 
(3.5.1) ควรจะมีกำรหำตลำดในกำรส่งพืชผักเพ่ิมขึ้นในตลำดใหม่ ๆ และ 

ควรให้มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับผักปลอดสำรพิษให้กับประชำชนที่สนใจเกี่ยวกับกำรบริโภคพืชผักชนิดนี้  
ให้มำกขึ้น โดยกำรใช้สื่อทำงสถำนีวิทยุ สถำนีโทรทัศน์ ทำงระบบอินเตอร์เน็ต และทำงสื่อต่ำง ๆ ให้มำกข้ึน 

(3.5.2) ควรให้มีกำรจัดกำรอบรมเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้กับเกษตรกร   
ในกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ เอำควำมรู้ที่ได้รับมำปรับใช้ในกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนหรือให้ได้ผลผลิตเพ่ิม
มำกขึ้นกว่ำเดิม 

(3.5.3) กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรออกติดตำมนิเทศงำนในพ้ืนที่อย่ำงใกล้ชิด 
เพ่ือเร่งประสำนงำนในกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำในเรื่องคุณภำพของผลผลิตของเกษตรกร และจัดหำตลำด
เพ่ือรองรับผักในโครงกำรโดยมีกำรให้รำคำตอบแทนที่ดี มีสภำพกำรค้ำขำยที่คล่องตัว มีกำรแก้ปัญหำ
ในกำรจัดเก็บเงินค่ำปลูกสร้ำงโรงเรือนจำกเกษตรกรเพ่ือให้สำมำรถคืนเงินกองทุนได้ตำมมติของคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ ต่อไป 

(3.5.4) สหกรณ์ควรจัดสรรโควตำในกำรส่งผักในแต่ละรำยให้เพิ่มมำกขึ้น  
(3.5.5) เกษตรกรผู้ที่มีโรงเรือนที่ได้รับควำมเสียหำยจำกพำยุ อยำกให้มี

กำรช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับค่ำซ่อมแซมโรงเรือน ค่ำรื้นถอนโรงเรือนเนื่องจำกโรงเรือนเสียหำยจนไม่สำมำรถ
ใช้กำรได ้

(3.5.6) เกษตรกรผู้ปลูกผักในโครงกำรอยำกให้มีกำรปรับปรุงแหล่งน้ ำ   
ในกำรเพำะปลูกผักให้ดี มีปัญหำในเรื่องน้ ำไม่เพียงพอต่อจ ำนวนเกษตรกรที่ปลูกผักในพ้ืนที่ (แหล่งน้ ำ
มีจ ำนวนจ ำกัด) 

 

3) โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบ
การเปิดเสรีการค้า AFTA ปีท่ี 3 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
ปำล์มน้ ำมันโดยกำรปลูกปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำเป็นกำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนกำรผลิต 
เป้ำหมำย ส่งเสริมปลูกปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เป้ำหมำย 1,000 รำยต่อปี พ้ืนที่ 10,000 ไร่   
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร สตูล และตรัง ระยะเวลำโครงกำร ปี 2554 – 2559  
(เริ่ม 1 มกรำคม 2557 - 31 ธันวำคม 2558) ได้รับงบประมำณจำกเงินจำกงบกองทุนปรับโครงสร้ำง
กำรผลิตภำคเกษตรฯ จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 99.90 ล้ำนบำท (ปีที่ 3 จ ำนวน 33.30 ล้ำนบำท) 

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) ประชำสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรได้ 1,172 รำย 

ตำมเป้ำหมำย โดยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดและอ ำเภอจะด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกรให้ตรงตำมเงื่อนไข
ตรวจประเมินแปลงที่จะเข้ำร่วมโครงกำร และอยู่ระหว่ำงกำรจัดอบรมเกษตรกรเรื่องกำรปลูกปำล์มน้ ำมัน
พันธุ์ดีก่อนที่เกษตรกรจะได้รับต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันส ำหรับปลูกในแปลงที่ได้รับกำรส่งเสริมต่อไป 
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(1.2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดตรัง นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี 
และกระบี่ รับมอบเมล็ดงอก 306,653 เมล็ด แล้ว และร่วมท ำแผนกำรส่งมอบกับทำงส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดในพ้ืนที่โครงกำร โดยเริ่มทยอยส่งมอบต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว
จ ำนวน 250,000 ต้น ลงในพ้ืนที่แปลงส่งเสริม 10,000 ไร่ ตำมเป้ำหมำยโครงกำร พร้อมทั้งติดตำม   
ให้ค ำแนะน ำกำรดูแลให้แก่เกษตรกรควบคู่กันไป 

(1.3) จัดสรรงบประมำณ 33.30 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 20.89 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 62.73 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3)  
จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมต้นกล้ำ

ปำล์มน้ ำมันจำกโครงกำรในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม – 3 เมษำยน 2558 พบว่ำ  
(2.1) ต้นกล้ำปำล์มของเกษตรกรมีอำยุ 2 ปี (นับจำกวันที่แจก) มีกำรเจริญเติบโต

ได้ดี ขึ้นอยู่กับกำรดูแลรักษำของเกษตรกรแต่ละรำย บำงรำยปล่อยให้ปำล์มน้ ำมันติดผล ทะลำยที่ได้มีน้ ำหนัก
ประมำณ 3 กิโลกรัม มีกำรรบกวนของหนูและด้วงงวงช้ำงเล็กน้อย  

(2.2) กำรท ำลำยต้นปำล์มเก่ำ เกษตรกรท ำลำยไปแล้ว ร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือจะ
ท ำลำยให้หมดภำยใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกต้นปำล์มใหม่ทดแทน เกษตรกรอยำกได้รับกำรส่งเสริม
อย่ำงต่อเนื่อง หำกมีพ้ืนที่ตรงตำมเงื่อนไขของโครงกำร 

(2.3) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรระยะที่ 3 ระหว่ำงวันที่  
2 – 6 มิถุนำยน 2558 ที่ก ำลังรอรับต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน เกษตรกรบำงส่วนเริ่มมีกำรเตรียมพ้ืนที่และ
ทยอยท ำลำยต้นปำล์มเก่ำบ้ำงแล้ว ซึ่งเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำ จะทยอยท ำลำยบำงส่วนเมื่อได้รับต้นกล้ำ 
และจะท ำลำยทั้งหมดเมื่อต้นปำล์มใหม่ให้ผลผลิต เนื่องจำกปำล์มเก่ำยังให้ผลผลิตอยู่ หำกท ำลำยทั้งหมด
จะท ำให้ขำดรำยได้ ส ำหรับควำมพึงพอใจต่อโครงกำร เกษตรกรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

(2.4) ประเด็นที่พบ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมรำชและตรัง ได้รับ

เมล็ดงอกปำล์มน้ ำมันล่ำช้ำกว่ำแผน อันเกิดจำกขั้นตอนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมยุ่งยำก ส่งผลกระทบ  
ต่อระยะเวลำในกำรส่งมอบกล้ำปำล์มให้กับเกษตรกรต้องล่ำช้ำกว่ำช่วงที่เกษตรกรต้องกำร  

(2.5) ข้อเสนอแนะ 
(2.5.1) กรมส่งเสริมกำรเกษตรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

ควรร่วมกนัวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและระเบียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณร่วมกัน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพลดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินโครงกำร 

(2.5.2) เจ้ำหน้ำที่ควรท ำควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนต้นกล้ำ
ปำล์มน้ ำมันจำกโครงกำรในเรื่องของกำรท ำลำยต้นปำล์มเก่ำ ต่อกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตของ
ปำล์มที่ปลูกทดแทน เนื่องจำกจะมีผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
ปำล์มน้ ำมันในภำพรวม 
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4) โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อลดผลกระทบ      
จากการเปิดเสรีการค้า AFTA  

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตมะพร้ำว 
โดยกำรสำธิตปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เป้ำหมำย เกษตรกร 250 รำย (ปีที่ 1 จ ำนวน 100 รำย) 
ส่งเสริมปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ ระยะเวลำโครงกำร ปี 2557 – 2560 ได้รับงบประมำณจำก
เงนิกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ จ ำนวน 8,947,000 บำท (ปีที่ 1 จ ำนวน 2,053,000 บำท) 

(1) ผลการด าเนินงาน     
(1.1) ปีที่ 1  (เริ่ม 5 มีนำคม 2557)  - 4 มีนำคม 2558) 

ด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร และรวมกลุ่มเกษตรกร จัดท ำ
เวทีเรียนรู้ 100 รำย รวมทัง้จัดท ำแปลงสำธิต 200 ไร่ ตำมเป้ำหมำย 

(1.2) ปีที่ 2  (เริ่ม 5 มีนำคม 2558 – 4 มีนำคม 2559)  
(2.1) จัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนโครงกำรแล้ว 1 ครั้ง 

ตำมเป้ำหมำย โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร จำกส่วนกลำงและส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่
โครงกำร รวมทัง้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเข้ำร่วม 

(2.2) ประชำสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 150 รำย  
(2.3) รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรปลูก 

กำรดูแลรักษำ และกำรปลูกพืชร่วมในสวนมะพร้ำว ด ำเนินกำรแล้ว 230 รำย คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของ
เป้ำหมำย 250 รำย 

(2.4) สนับสนุนต้นกล้ำมะพร้ำวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ไปปลูก
เป็นแปลงสำธิต จ ำนวน 2 ไร่ต่อรำย ไร่ละ 25 ต้น ด ำเนินกำรแล้ว 200 ไร่ ตำมเป้ำหมำย 

(2.5) เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร กรมส่งเสริม
กำรเกษตร ลงพ้ืนที่ติดตำมนิเทศงำนแก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด  โดยทำงส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดและอ ำเภออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรติดตำมให้ค ำแนะน ำเกษตรกร ซึ่งพบกำรระบำดของแมลงศัตรูพืช
ในพ้ืนที่โครงกำร เช่น แมลงด ำหนำม และหนอน เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ก ำลังเข้ำไป
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

(2.6) จัดสรรงบประมำณ 3.11 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.85 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 91.76 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเดือน

มกรำคม 2558 พบว่ำ  
(2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำยได้น ำต้นกล้ำมะพร้ำวปลูกในพ้ืนที่แปลงสำธิต

เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำรเตรียมพ้ืนที่โดยกำรโค่นต้นมะพร้ำวเก่ำออกมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ประมำณ 
ร้อยละ 40 ของเกษตรกรที่เข้ำร่วมทั้งหมด ส่วนที่เหลือคำดว่ำจะโค่นออกให้หมดภำยใน 4 ปี หรือเมื่อ  
ต้นมะพร้ำวรุ่นใหม่จะเริ่มให้ผลผลิต  

(2.2) ด้ำนปัญหำที่เกษตรกรประสบในพ้ืนที่ ร้อยละ 68 คือ ปัญหำแมลงศัตรูพืช 
และร้อยละ 37 ภัยแล้งหรือขำดแคลนแหล่งน้ ำ ส่วนปัญหำอ่ืน ๆ เช่น ดินเสื่อมคุณภำพ น้ ำท่วมขังเล็กน้อย  
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(2.3) ส ำหรับควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในระดับ 
ดีมำก จำกกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกำรชี้แจง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ คุณภำพของต้นกล้ำและปัจจัย
สนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ และพืชรวม เป็นต้น 

(2.4) ประเด็นที่พบ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร แจ้งว่ำจำกกำรพบกำรระบำดของแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่

โครงกำร เช่น แมลงด ำหนำม และหนอนหัวด ำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ได้เข้ำไป
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำแล้ว 

 

5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
(FTA) ปีท่ี 2  (10 มกรำคม 2558 - 9 มกรำคม 2559) 

กรมวิชำกำรเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริกไทยให้เพียงพอกับปริมำณที่ใช้ในประเทศ ลดกำรน ำเข้ำ และเพ่ือปรับปรุงสวนพริกไทยเดิม
ให้สำมำรถเพ่ิมผลผลิตได้มำตรฐำน มีเป้ำหมำย 4 อ ำเภอ ในจังหวัดจันทบุรี คือ แก่งหำงแมว ท่ำใหม่ นำยำยอำม 
และเขำคิฌชกูฏ ระยะเวลำโครงกำรระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 – 2559  

(1) ผลการด าเนินงาน 
(1.1) กิจกรรมส ำรวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์ซำรำวัค สำมำรถตัดกิ่งพันธุ์

จำกแปลงแม่พันธุ์ ภำยในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีแจกจ่ำยให้เกษตรกรที่เข้ำรวมโครงกำรน ำไปปักช ำแล้ว      
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 จ ำนวน 15,200 ยอด จำกเป้ำหมำย 20,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 76 
ส่วนอีก 4,800 ยอด ต้องรอต้นแม่พันธุ์ฟ้ืนตัวและเจริญเติบโตอีกประมำณ 8 เดือน จึงตัดกิ่งพันธุ์ ซึ่งคำดว่ำ
จะด ำเนินกำรได้ในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 

(1.2) กิจกรรมศูนย์กำรเรียนรู้เทคโนโลยีกำรผลิตพริกไทย  
(1.2.1) ด ำเนินกำรชี้แจงประชำสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร

ครบตำมเป้ำหมำย แบ่งเป็นเกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมปรับปรุงสวนเดิม 80 รำย และกิจกรรมสร้ำงแปลง
ต้นแบบฯ มีกำรคัดเลือกเกษตรกรครบตำมเป้ำหมำย 4 รำย ในพ้ืน 4 อ ำเภอ เกษตรกรได้รับกำรตรวจ
วิเครำะห์ดิน ด ำเนินกำรเตรียมแปลงและเริ่มตั้งเสำค้ำง เพื่อรอต้นพันธุ์ที่ได้จำกกิจกรรมส ำรวจและคัดเลือก
ต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์ซำรำวัค 

(1.2.2) จัดประชุมให้ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตพริกไทยแก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วม
โครงกำรและผู้สนใจ ครบตำมเป้ำหมำย 3 ครั้ง เกษตรกรเห็นว่ำได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมำก
ที่ร้อยละ 53.45   

(1.2.3) จัดเวทีระดมควำมคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันจำกเป้ำหมำย 4 ครั้ง 
แบ่งเป็นอ ำเภอละ 1 ครั้ง ได้มีกำรด ำเนินกำรร่วมกันจัดเป็น 1 เวที เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  
มีภำระหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมแผนของหน่วยงำนที่สังกัด อีกทั้งเมื่อได้สอบถำมเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร
แล้วเห็นว่ำสำมำรถมำร่วมเวทีพร้อมกันได้ เจ้ำหน้ำที่จึงปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม  

(1.2.4) กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับกำรรับรอง GAP เกษตรกรได้รับ
กำรรับรองแล้ว 37 รำย ที่เหลืออยู่ในขั้นตอนกำรตรวจรวบรวมสอบเอกสำรกำรสมัครโดยส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดจันทบุรี ตรวจวิเครำะห์แปลงและให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแปลงให้ได้ GAP โดยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิจัย  
และพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 
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(1.3) กิจกรรมปรับปรุงสวนเดิมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภำพ เกษตรกรได้รับ    
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ดิน พร้อมค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงดินจำกอำจำรย์คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร ำไพพรรณี (ด ำเนินกำรเมื่อ 7 สิงหำคม 2557) ครบตำมเป้ำหมำย ด ำเนินกำรสนับสนุนปัจจัย 
กำรผลิตให้กับเกษตรกรไปแล้ว โดยเป้ำหมำยเกษตรกรแต่ละรำยได้รับปุ๋ยคอก 2,500 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมี   
2 กระสอบ และยำป้องกันโรคและแมลง 8 ชนิด  

(1.4) กิจกรรมสร้ำงกำรตลำดให้กับพริกไทยมำตรฐำน GAP มีกำรเจรจำร่วมกันเกี่ยวกับ
กำรรับซื้อและขำยผลผลิตพริกไทยระหว่ำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้ำนน้ ำโจนและ โรงงำน
ง่วนสุนพริกไทยตรำมือที่ 1 โดยผู้ประกอบกำรได้น ำเสนอแนวทำงในกำรรับซื้อพริกไทย แต่ยังไม่มีกำรตกลง
เรื่องรำคำที่จะรับซื้อ เนื่องจำกกำรตลำดพริกไทยตอนนี้ยังเป็นไปได้ดี 

(1.5) จัดสรรงบประมำณ 2.38 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.13 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 5.48 ของงบประมำณที่จัดสรร (ได้รับงบด ำเนินกำรปีที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2558 
ด ำเนินกำรถึง 9 มิ.ย. 2559) 

(2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่ำงวันที่  

18 – 20 พฤศจิกำยน 2557 โดยกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ และเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร  พบว่ำ 
(รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(2.1) เนื่องจำกปัญหำควำมล่ำช้ำในกิจกรรมแปลงแม่พันธุ์พริกไทย เนื่องมำจำก  
กำรจัดเตรียมพ้ืนที่แปลงแม่พันธุ์ซึ่งเดิมเป็นที่รกร้ำงและค้ำงพริกไทยเก่ำภำยในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี    
จึงใช้เวลำนำน รวมถึงต้นแม่พันธุ์พริกไทยที่ปลอดโรคเพ่ือปลูกลงแปลงหำได้ยำก ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรม
ที่ใช้ผลผลิตต้นพริกไทยจำกแปลงแม่พันธุ์ คือ กิจกรรมกำรสร้ำงแปลงต้นแบบฯ ในพ้ืนที่ 4 อ ำเภอและ
กิจกรรมปรับปรุงสวนเดิม ขำดควำมต่อเนื่องซึ่งกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

(2.2) กำรจัดเวทีระดมควำมคิดเห็น ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่มีข้อจ ำกัดในด้ำนเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ จึงปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติโดยจัดเป็นเวทีใหญ่เพียงครั้งเดียว จำกเป้ำหมำยโครงกำร 4 ครั้ง/ปี  
ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับข้อมูลด้ำนควำมคิดเห็นและปัญหำไม่ครบถ้วน เนื่องจำกไม่ได้ลงถึงพ้ืนที่ประสบปัญหำ
ในแต่ละอ ำเภอของสมำชิกผู้เข้ำร่วมโครงกำร ส่งผลให้กำรก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำไม่ครบถ้วน 

(2.3) กิจกรรมกำรสร้ำงกำรตลำดให้กับพริกไทยมำตรฐำน GAP มีกำรเจรจำกันกับ
ผู้ประกอบกำรโรงงำนง่วนสุนพริกไทยตรำมือที่ 1 และบริษัทสวนไทยจ ำกัดเกี่ยวกับกำรรับซื้อผลผลิตพริกไทย
จำกสมำชิกโครงกำร ทำงผู้ประกอบกำรได้เสนอแนวทำงรับซื้อผลผลิต แต่ไม่ได้ท ำข้อตกลงร่วมกันถึงเรื่อง
ปริมำณและรำคำผลผลิตที่จะรับซื้อ  

(2.4) ข้อเสนอแนะ 
(2.4.1) เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพของต้นแม่พันธุ์พริกไทยส ำหรับกิจกรรมแปลง

ต้นแบบและกิจกรรมปรับปรุงสวนเดิม ควรดูแลและบ ำรุงต้นแม่พันธุ์พริกไทยที่ปลูกลงแปลงให้มีควำมสมบูรณ์ 
ตำมหลักวิชำกำร เพ่ือให้ทันเวลำกำรแจกจ่ำยให้เกษตรกรได้ตำมแผนที่คำดไว้ 

(2.4.2) กำรจัดเวทีระดมควำมคิดเห็นในปีที่ 2 ควรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
โครงกำร 4 ครั้ง/ปี  ครั้งละ 1 อ ำเภอ ซึ่งจะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบถึงปัญหำในแต่ละพ้ืนที่ของสมำชิกโครงกำร
อย่ำงครบถ้วน โดยในกำรจัดเวทีระดมควำมคิดเห็นในปีที่ 1 เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมคิดเกี่ยวกับ
แนวทำงแก้ไขปัญหำและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
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- จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงในสวนพริกไทยแก่เกษตรกร
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรไปใช้แก้ไขปัญหำในสวนพริกไทยของตนได้ดีขึ้น 
รวมทั้งจัดอบรมและสำธิตกำรแปรรูปผลผลิตพริกไทยในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถแปรรูป
ผลผลิตเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ และสำมำรถชะลอกำรขำยผลผลิตในช่วงรำคำตกต่ ำ  
ได้อีกด้วย 

- จัดหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยพริกไทยแปรรูปให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
วิสำหกิจชุมชนเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมำแปรรูปพริกไทย เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ สร้ำงรำยได้เพ่ิมอีกทำงหนึ่ง 

- ประสำนหน่วยงำนหรือผลักดันให้มีกำรจัดตั้งสมำคมผู้ปลูกพริกไทย 
เพ่ือท ำหน้ำที่จัดหำตลำดเพ่ือระบำยผลผลิตพริกไทย และสร้ำงอ ำนำจกำรต่อรองกับผู้รับซื้อผลผลิตพริกไทย 
ท ำให้สำมำรถควบคุมรำคำผลผลิตได้ 

(2.4.3) เร่งด ำเนินกำรหำข้อสรุประหว่ำงผู้ประกอบกำรและกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
แปรรูปพริกไทยเกี่ยวกับแนวทำงกำรรับซื้อ ปริมำณและรำคำพริกไทยที่จะรับซื้อระหว่ำงกัน เพ่ือให้เกษตรกร 
ผู้ร่วมโครงกำรมีควำมมั่นใจ ในกำรปลูกพริกไทยและดูแลพริกไทยอย่ำงเต็มที่ ท ำให้ปริมำณและคุณภำพผลิต
พริกไทยเพ่ิมข้ึน 

(2.4.4) ควรเร่งด ำเนินกิจกรรมสร้ำงแปลงต้นแบบเทคโนโลยีกำรผลิตพริกไทย
ให้ได้คุณภำพ เพ่ือใช้เป็นแปลงศึกษำดูงำนเทคโนโลยีกำรผลิตพริกไทยแก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรและ
เกษตรกรในพ้ืนที่  

(2.4.5) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรีควรเร่งรวบรวมเอกสำรที่ใช้
ประกอบกำรสมัครขอรับรอง GAP จำกเกษตรกรซึ่งยืนใบสมัครไว้แล้ว เนื่องจำกหำกเอกสำรไม่ครบตำมที่
ก ำหนด ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจประเมินแปลงได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของกจิกรรมท ำให้ล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดได้ 

 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart  Farm) เพื่อรองรับการแข่งขัน
จากการเปิดการค้าเสรี FTA ปี 2557 - 2562 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับปริมำณและ
คุณภำพน้ ำนมดิบ จำกกำรผลิตแบบเดิมเป็นระบบกำรรีดด้วยเครื่องรีดระบบปิดและกำรเก็บรักษำน้ ำนมดิบ
ด้วยระบบคูเลอร์แท้งค์ สร้ำงฟำร์มโคนมต้นแบบที่มีศักยภำพในกำรผลิต และโอกำสในกำรยกระดับกำรเลี้ยง 
โคนมให้เป็น Smart Farm เพ่ือประกันคุณภำพกำรเลี้ยงโคนมให้ได้มำตรฐำน และจัดระบบกำรขนถ่ำย
อำหำร กำรรับน้ ำนมดิบ จำกฟำร์มด้วย Logistic System เพ่ือลดค่ำขนส่งและลดกำรสูญเสียค่ำใช้จ่ำย   
ในระดับสหกรณ์ โดยมเีป้ำหมำย เมื่อสิ้นสุดโครงกำร ฟำร์มที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับเสรีกำรค้ำ (FTA) และเสรีกำรค้ำเอเซียน (AFTA) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยมีฟำร์ม 
โคนมที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Farm เพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน GAP และกำรพัฒนำระบบกำรรีดนม   
ให้เป็นระบบปิดแบบอัตโนมัติ เพ่ือเข้ำสู่ GMP จ ำนวน 50 ฟำร์ม จำกทั้งหมด 1,200 ฟำร์ม ระยะเวลำ
โครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557 – 2562  

ผลการด าเนินงาน 
(1) จัดท ำระบบ Cooling tank เพ่ือจัดเก็บและรักษำคุณภำพน้ ำนมดิบได้ 25 แทงค์ คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 50 แท้งค์ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรสร้ำงโรงรีดนมและประเมินควำมพร้อม
ของสถำนที่ติดตั้ง Cooling tank ในฟำร์มที่เข้ำร่วมโครงกำร 
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(2) คัดเลือกฟำร์มเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ ครบ 50 ฟำร์ม  โดยสนับสนุน
เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพ่ือสร้ำงฟำร์มต้นแบบแล้ว 1 ฟำร์ม  

(3) สร้ำงโรงเรือนและระบบกำรรีดนมโคในระบบปิดแบบอัตโนมัติ 12 ฟำร์ม คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 ของเป้ำหมำย 50 ฟำร์ม 

(4) ฟำร์มโคนมที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart  Farm และได้มำตรฐำน GAP 12 ฟำร์ม 
ร้อยละ 24.00 ของเป้ำหมำย 50 ฟำร์ม 

(5) ฟำร์มโคนมที่ได้รับกำรพัฒนำเป็น Smart  Farm และมีกำรพัฒนำระบบกำรรีดนม
ในระบบปิดแบบอัตโนมัติ และได้มำตรฐำน GMP 12 ฟำร์ม ร้อยละ 24.00 ของเป้ำหมำย 50 ฟำร์ม 

(6) จัดสรรงบประมำณ 74.90 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
(7) ประเด็นที่พบ 

(7.1) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนฟำร์มไม่เอ้ือต่อกำรติดตั้งระบบใหม่ เนื่องจำกเกษตรกรที่  
เข้ำร่วมโครงกำร เลี้ยงโคนมมำเป็นระยะเวลำนำน โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของฟำร์มโดยเฉพำะโรงรีดนม ยังเป็น
แบบเก่ำอยู่ เพื่อให้แต่ละฟำร์มสำมำรถติดตั้งระบบรีดนมแบบใหม่  และระบบคูลเลอร์แท้งค์ได้จ ำเป็นต้องมี
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนฟำร์มเกือบทั้งหมด ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(7.2) ก ำลังไฟฟ้ำในฟำร์มมีไม่เพียงพอ เนื่องจำกกำรติดตั้งระบบรีดนมแบบใหม่  
และระบบคูลเลอร์แท้งค์ จ ำเป็นต้องใช้ก ำลังไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น ฟำร์มส่วนใหญ่ก ำลังไฟฟ้ำมีไม่เพียงพอ 
จ ำเป็นต้องมีกำรเปลี่ยนระบบไฟฟ้ำในฟำร์มใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบของกำรไฟฟ้ำ 
ท ำให้กำรติดตั้งระบบคลูเลอร์แท้งค์ค่อนข้ำงล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  

(8) ข้อเสนอแนะ 
(8.1) ควรมีกำรเร่งส ำรวจโครงสร้ำงพ้ืนฐำนฟำร์มของสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรโดย

เร่งด่วน พร้อมวำงแผนกำรปรับปรุงฟำร์มให้ชัดเจน และจัดสรรเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์เข้ำไปด ำเนินกำร
ปรับปรุงให้เพียงพอ และด ำเนินกำรติดตั้งระบบกำรรีดนม และระบบคลูเลอร์แท้งค์ ให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

(8.2) เร่งประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่กำรไฟฟ้ำในพ้ืนที่ เพ่ือด ำเนินกำรเปลี่ยนระบบ
ไฟฟ้ำในฟำร์มของเกษตรกรให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร  

(8.3) ในกำรด ำเนินโครงกำรในระยะต่อไป  สหกรณ์ควรเร่งด ำเนินกำรตำมกิจกรรม
ที่ได้ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดโดยเคร่งครัด 

(8.4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินโครงกำร ควรจัดทีมงำนเจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงกำรโดยตรง เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงสหกรณ์ และ
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งจะสำมำรถแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในฟำร์มได้อย่ำงทันท่วงที 

 

7) โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี FTA ไทย-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ ปีท่ี 3 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนลูกโคนมเพศเมีย
ที่มีคุณภำพในฟำร์มเกษตรกร และลดช่วงอำยุกำรผสมพันธุ์ครั้งแรกให้เร็วขึ้น รวมทั้งถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิม
จ ำนวนลูกโคเพศเมียให้แก่เกษตรกร โดยมีเป้ำหมำย ได้ลูกโคเพศเมียที่มีคุณภำพและมีอัตรำกำรให้นมที่ดี  
จำกโคนมสำว ตั้งท้องไม่ต่ ำกว่ำ 70 % และโคสำวมีอำยุเฉลี่ยเมื่อผสมครั้งแรก 18 เดือน (ลดลง 2 เดือน  
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จำกเดิม 20 เดือน) เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยกำรฝึกอบรมมำกกว่ำ 
80% และมีกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 50% ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ปี 
2556 – 2559  ได้รับงบประมำณจำกเงินกองทุนปรับโครงสร้ำงภำคเกษตรฯ 25.47 ล้ำนบำท ในปี 2558 
จ ำนวน 2.01 ล้ำนบำท 

ผลการด าเนินงาน 
(1) กำรก่อสร้ำงโรงเรือน – อำคำร และอำคำรปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

โดยมีกำรจัดซื้ออุปกรณ์ทำงอณูพันธุศำสตร์ และมีกำรเปิดใช้เรียบร้อยแล้ว 
(2) คัดเลือกเกษตรกรและโคนมเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร     

เป็นเกษตรกรรำยเดิมต่อเนื่องจำกปีที่ 2 เนื่องจำกโครงกำรได้จัดท ำ MOU กับ 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์โคนม
ล ำพูน และสหกรณ์โคนมแม่วำง มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรแล้วจ ำนวน 120 รำย คิดเป็นร้อยละ 120 
ของเป้ำหมำย 100 รำย 

(3) กำรคัดเลือกลูกโค 240 ตัว เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรพร้อมท ำเครื่องหมำยลูกโคได้ 124 ตัว  
โดยทะยอยส่งคืนโคสำวท้อง 5 เดือนแล้ว 146 ตัว คลอดแล้ว 87 ตัว หรือร้อยละ 39.55 ของโคสำวท้อง  
ที่ส่งคืน ซึ่งร้อยละ 70 เป็นลูกโคเพศเมีย 

(4) กำรจัดฝึกอบรม เรื่อง “เปิดโลกนวัตกรรมโคนมไทยสู่ประชำคมอำเซียน” ให้กับเกษตรกร  
รวม 113 รำย จำกเป้ำหมำย 100 รำย 

(5) จัดสรรงบประมำณ 2.01 ล้ำนบำท  เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
(6) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(6.1) จำกปัญหำกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเปื่อยในพ้ืนที่ในช่วงปลำยปี 
2557 ต่อเนื่องต้นปี 2558 และช่วงเดือนกันยำยน และเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ ทำงปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ได้ท ำหนังสือแจ้งมำยังโครงกำรฯ ให้ระงับกำรขนย้ำยโค ในช่วงเวลำดังกล่ำว เพ่ือควำมปลอดภัย
ของฟำร์มในโครงกำรและเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรควบคุมโรคระบำดในพ้ืนที่ ท ำให้กำรคัดเลือกลูกโคเพ่ือเข้ำร่วม
โครงกำรและกำรส่งคืนโคสำวท้อง 5 เดือน ให้แก่เกษตรกรมีควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

(6.2) โคสำวมีควำมสมบูรณ์ทำงพันธุ์แตกต่ำงกัน ท ำให้แผนกำรผสมเทียมคลำดเคลื่อน 
ซึ่งส่งผลกระทบให้กำรส่งคืนโคสำวท้องด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทุกภำคส่วน ควรเร่งหำแนวทำงกำรป้องกันโรค

ปำกและเท้ำเปื่อยอย่ำงเร่งด่วน รวมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์กำรแพร่ระบำดของโรคให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่
ได้ทรำบโดยทั่วกัน นอกจำกนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพ้ืนที่ ควรให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 

(7.2) โครงกำรควรเร่งด ำเนินกำรคัดเลือกลูกโคและกำรผสมเทียมโคสำวโดยทันที
หลังกำรแพร่ระบำดของโรคลดลง เพ่ือให้กำรคัดเลือกลูกโคและกำรส่งคืนโคสำวท้องเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด 

(7.3) เจ้ำหน้ำที่โครงกำรและสหกรณ์ ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เกษตรกรรำยอื่นทรำบด้วย เพื่อจูงใจให้เกษตรกรส่งโคเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมข้ึน 

(7.4) เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้แก่สหกรณ์โคนมอื่น ๆ เพื่อเป็นต้นแบบ
กำรด ำเนินโครงกำรและทำงเลือกให้แก่เกษตรกรที่สนใจ 
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8) โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื่อ ปีท่ี 5 
ศูนย ์ว ิจ ัยและพ ัฒนำกำรผล ิตกระบ ือและโค  สถำบ ัน ส ุวรรณวำจกกส ิก ิจฯ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ิมโคเนื้อพันธุ์
ก ำแพงแสน ลดกำรน ำเข้ำน้ ำเชื้อ และเนื้อโคคุณภำพดีจำกต่ำงประเทศ กระจำยพันธุ์โคเนื้อคุณภำพที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกพันธุกรรมอย่ำงเป็นระบบ และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยง    
โคเนื้อและเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกร มีเป้ำหมำย ผลิตน้ ำเชื้อปีละไม่น้อยกว่ำ 20,000 โด ส ระยะเวลำ
ด ำเนินโครงกำร เริ่มตั้งแต่ปี 2551 – 2560 (ปีที่ 5 เริ่ม 1 มค.57 – 31 ธ.ค.58) 

ผลการด าเนินงาน 
ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนปรับโครงสร้ำงฯ ครั้งที่ 1/2556 เห็นชอบให้ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปรับแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้เงินปีที่ 4 และปีที่ 5 โดยขยำยเวลำ
ด ำเนินงำนออกไปอีก 1 ปี  จำกเดิม 7 ปี (2551 – 2557) เป็น 8 ปี (2551 - 2558) และให้เริ่ม
ปฏิบัติงำน ปีที่ 4 ตั้งแต่ มกรำคม 2556 – ธันวำคม 2557 และ ปีที่ 5 ตั้งแต่ มกรำคม 2557 – 
ธันวำคม 2558 โดยกำรด ำเนินงำนปีที่ 4 โครงกำรได้ด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมครบถ้วนแล้ว   
ส่วนกำรด ำเนินงำนปีที่ 5 มีดังนี้  

(1) คัดเลือกแม่โคลูกผสมบรำห์มันและท ำกำรผสมเทียมแม่โคแล้วจ ำนวน 1,369 ตัว      
คิดเป็นร้อยละ 27.38 ของเป้ำหมำย 5,000 ตัว ผสมเทียมแม่โค 1,369 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.38 
ของเป้ำหมำย 5,000 ตัว คัดเลือกลูกโคที่เกิดจำกกำรผสมเทียม 467 ตัว คิดเป็นร้อยละ 155.67 ของ
เป้ำหมำย 300 ตัว  และคัดเลือกโคเพศผู้หลังหย่ำนมเพื่อเข้ำทดสอบสมรรถภำพได้จ ำนวน 50 ตัว     
ตำมเป้ำหมำย 

(2) โครงกำรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำเชื้อชำโรเล่ส์ให้เกษตรกรจ ำนวน 215,800 บำท 
และน้ ำเชื้อก ำแพงแสนที่ผลิตจำกโคพ่อพันธุ์ที่ผ่ำนกำรทดสอบแล้ว จ ำนวน 27,050 บำท รวม 242,850 บำท 

(3) งบประมำณจัดสรรทั้งหมดตั้งแต่ปีที่ 1 – 4 รวม 38.11 ล้ำนบำท ใช้ไป 32.73 ล้ำนบำท 
ส่งคืนเงินกองทุนฯ ไปแล้วจ ำนวน 7.95 ล้ำนบำท (ในปีที่ 5 จ ำนวน 7.91 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.41 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.07 ของงบประมำณที่จัดสรร)   

 

9) โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ปีที่ 4 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มวีัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโครงกำรน ำร่องในกำรตั้งศูนย์

รับเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภำพ (วัวหลุม) ช่วยลดภำระ และต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ให้ต่ ำลง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงโคนมทดแทนให้มีคุณภำพ และเป็นแบบอย่ำงแก่สหกรณ์  โคนมหรือ
องค์กรต่ำง ๆ เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งศึกษำดูงำนของเกษตรกรผู้ลี้ยงโคนมตลอดจนหน่วยงำนต่ำง ๆ และ
ผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งเสริมพัฒนำสถำบันของเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งมั่นคง และช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ได ้
และลดมลภำวะและน้ ำเสียจำกกำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงโคนม มีเป้ำหมำยส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร
เพ่ิมขึ้นปีละ 50 รำย และส่งโคนมทดแทนเข้ำร่วมโครงกำรได้ในอัตรำที่เพ่ิมขึ้นปีละ 100 ตัว  สำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิตของเกษตรกรได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 15 และเกิดศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเลี้ยงโคนม
ด้วยระบบชีวภำพ (วัวหลุม) จ ำนวน 1 ศูนย์ ในเขตกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมภำคใต้ ระยะเวลำโครงกำร
ตั้งแต่ปี 2555 – 2560 ได้รับงบประมำณจำกเงินกองทุนปรับโครงสร้ำงภำคเกษตรฯ 6.47 ล้ำนบำท  
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ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนในปีที่ 4 มีเป้ำหมำยในกำรก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทน เพ่ิมอีก   

2 หลัง โดยใช้งบประมำณจำกรำยได้สะสมของชุมนุมสหกรณ์โคนมภำคใต้ ซ่ึงในปี 2557  มีเป้ำหมำย
ก่อสร้ำงโรงเรือน จ ำนวน 2 หลังสร้ำงเสร็จแล้ว จ ำนวน 1 หลัง เหลืออีก 1 หลังจะก่อสร้ำงในปี 2558 
ส่วนเป้ำหมำยกำรก่อสร้ำงโรงเรือนในปี 2558 อีก 2 หลัง  ขณะนี้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทั้ง 3 หลัง เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(1) เกษตรกรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรในปีที่ 4 จ ำนวน 47 รำย ร้อยละ 94.00 ของเป้ำหมำย 
50 รำย และส่งโคนมทดแทนเข้ำร่วมโครงกำร 139 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 139.00 ของเป้ำหมำย 100 ตัว 

(2) ส่งคืนโคสำวท้องอำยุ 6 เดือน น้ ำหนักเฉลี่ย 480 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรแล้ว 147 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 79.90 ของเป้ำหมำย 184 ตัว  

(3) กำรศึกษำเรียนรู้ภำยในศูนย์เรียนรู้กำรลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภำพ (วัวหลุม) 
มีผู้สนใจเข้ำชมภำยในศูนย์ฯ แล้ว จ ำนวน 484 รำย คิดเป็นร้อยละ 161.34 ของเป้ำหมำย 300 รำย 

(4) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
กำรส่งคืนโคสำวท้องให้แก่เกษตรกรไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด เนื่องจำกควำมล่ำช้ำ

ของกำรก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนสืบเนื่องจำกในปีที่ 3 ท ำให้กำรรับลูกโคเข้ำเลี้ยงในปีที่ 3     
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ประกอบกับลูกโคท่ีรับเข้ำร่วมโครงกำรมีควำมสมบูรณ์พันธุ์และช่วงอำยุแตกต่ำงกัน 
จึงส่งผลให้ช่วงเวลำของกำรผสมเทียมไม่พร้อมกัน ท ำให้กำรส่งคืนโคสำวที่มีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด
โครงกำรล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

(5) ข้อเสนอแนะ 
(5.1) ควรเร่งรัดด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงเรือนให้แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนดในแต่ละปี 

โดยใช้งบประมำณของของชุมนุมสหกรณ์โคนมภำคใต้ เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมำณโคทดแทนที่เกษตรกร
จะส่ง เข้ำร่วมโครงกำรในระยะต่อไป พร้อมคัดเลือกลูกโคที่มีควำมสมบูรณ์พันธุ์และอำยุใกล้เคียงกัน 
เพ่ือให้กำรส่งคืนโคสำวท้องเป็นไปตำมเงื่อนไขและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(5.2) ควรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช ำนำญ เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกลูกโคที่มี
ควำมสมบูรณ์พันธุ์และอำยุใกล้เคียงกัน เพ่ือให้กำรส่งคืนโคสำวท้องเป็นไปตำมเงื่อนไขและเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

(5.3) เพ่ือให้กำรรับโคทดแทนเข้ำมำเลี้ยงในโครงกำร และกำรส่งคืนโคสำวท้อง
เป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนด ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรมำกกว่ำนี้ และจัดหำเจ้ำหน้ำที่
ในกำรเลี้ยงโคทดแทนให้เพียงพอ เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

 

10) โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริง ปีท่ี 6 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลด
ต้นทุนในระบบกำรเลี้ยงโคนม ท ำให้เพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และกำรแข่งขัน สร้ำงระบบกำรเก็บข้อมูล
ที่เป็นมำตรฐำนและน ำนักวิชำกำรไปสู่ปัญหำจริง เป้ำหมำย เกษตรกรทั้งหมดที่เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต  โดยหลังสิ้นสุดโครงกำรปีที่ 6 ด้ำนคุณภำพน้ ำนมดิบจ ำนวนเซลล์เม็ดเลือดขำว
ไม่เกิน 300,๐๐๐ เซลล์/มล. ปริมำณของแข็งรวม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๒.50 และจ ำนวนจุลินทรีย์ไม่เกิน 
300,๐๐๐ โคโลนี/มล. ด้ำนลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภำพ ช่วงห่ำงกำรให้ลูกไม่เกิน ๔20 วัน สัดส่วนแม่โค  



117 

 

รีดนมต่อแม่โคแห้งนม 75:25 สัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม 60:40 ปริมำณน้ ำนมเฉลี่ยในฝูงไม่น้อยกว่ำ    
4,5๐๐ กก./ตัว/ช่วงกำรให้นม  สัดส่วนก ำไรต่อกิโลกรัมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 และเกษตรกรสำมำรถ   
ท ำบัญชีฟำร์มด้วยตัวเองได้ทุกรำย ระยะเวลำโครงกำรปี 2552 – 2559  

ผลการด าเนินงาน 

(1) มีสหกรณ์ท่ียังด ำเนินกำรในปีที่ 6 จ ำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์โคนมท่ำม่วง จ ำกัด  
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ำกัด  สหกรณ์โคนมชะอ ำ-ห้วยทรำย จ ำกัด และสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี 
จ ำกัด โดยได้รับกำรตรวจเยี่ยมฟำร์มจำกทีมที่ปรึกษำทุกเดือนเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
โดยแต่ละครั้งจะได้รับค ำแนะน ำด้ำนสุขภำพ กำรจัดกำรฟำร์ม กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ กำรวำงแผนกำรให้
อำหำรสัตว์ให้เหมำะสมกับรอบกำรให้นมและสภำพร่ำงกำย กำรตรวจวิเครำะห์โรคโคนม คุณภำพน้ ำนมดิบ 
นอกจำกนี้ยังได้รับกำรตรวจสอบเบื้องต้นทำงกำยภำพของอำหำรหยำบ อำหำรข้น รวมทั้งกำรสุ่มตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพอำหำรหยำบและอำหำรข้น จำกทีมที่ปรึกษำ 

(2) ส่วนสหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่ จ ำกัด ซึ่งมีสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 38 รำย 
ได้ขอยุติโครงกำรเมื่อสิ้นสุดปีที่ 5 เนื่องจำกได้รับบริกำรจำกโรงพยำบำลสัตว์หัวหิน  

(3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่ได้ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินจำกกองทุน เพ่ือใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ ในปีที่ 6 

(4) ประเด็นที่พบ 
(4.1) เกษตรกรให้ควำมร่วมมือในกำรปรับสัดส่วนกำรให้อำหำรโคนมค่อนข้ำงน้อย 

กำรขำดแคลนอำหำรหยำบที่มีคุณภำพในพื้นที่ และโคนมท่ีได้รับอำหำรหยำบที่มีคุณภำพได้รับไม่สม่ ำเสมอ  
(4.2) เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ของทีมที่ปรึกษำมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย ท ำให้

ขำดควำมต่อเนื่องในกำรเข้ำตรวจเยี่ยมฟำร์ม บำงสหกรณ์เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำน
กำรรักษำโรคโคนม ไม่เพียงพอ ท ำให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกษตรกรลดควำมเชื่อมั่น
ในกำรด ำเนินกำรโครงกำร  

(5) ข้อเสนอแนะ 
(5.1) ทีมที่ปรึกษำและสหกรณ์ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกหญ้ำเนเปียร์

ใช้ในกำรเลี้ยงโคนม เพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนด้ำนอำหำรหยำบ นอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่ควรชี้แจงให้เกษตรกร
เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรด้ำนอำหำรทุกครั้งในกำรตรวจเยี่ยมฟำร์ม เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิต และคุณภำพน้ ำนมดิบได้ตำมเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น 

(5.2) เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ควรมีควำมรู้ในกำรรักษำโรค และกำรเลี้ยงโคนม 
โดยสำมำรถวิเครำะห์โรคและแก้ไขปัญหำโรคพ้ืนฐำนในฟำร์มได้ทันที เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้ด ำเนินโครงกำรในพื้นท่ีได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดจนสิ้นสุดโครงกำร 

 

11) โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาด AEC 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับภำควิชำสัตวศำสตร์ คณะเกษตรก ำแพงแสน มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำเพ่ิมให้กับเนื้อโคขุนเกรดคุณภำพ           
ที่มีไขมันแทรกน้อย  ท ำให้มีไขมันแทรกเพ่ิม ท ำให้จัดจ ำหน่ำยเนื้อชิ้นส่วนรองและชิ้นส่วนหลักที่มี ไขมัน
แทรกน้อยได้เร็วขึ้น เป็นกำรลดภำระเรื่องสต็อกสินค้ำ และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับตลำดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตและมีรำยได้มำกข้ึน อีกท้ังเป็นกำรน ำนวัตกรรมและงำนวิจัย
ของประเทศมำใช้ประโยชน์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำ โดยมเีป้ำหมำย น ำเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรกน้อยมำเพ่ิมมูลค่ำเพ่ิม
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ให้มีไขมันแทรกเพ่ิมมำกขึ้น ปีละ 20 ตัน ระยะเวลำโครงกำร เริ่มตั้งแต่ปี 2557 – 2563 (ปีที่ 1 เริ่ม 
15 สิงหำคม 2557) ได้รับงบประมำณจำกกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ  11.17 ล้ำนบำท 

ผลการด าเนินงาน 
(1) น ำเนื้อมำฉีดไขมันแทรก จ ำนวน 1,000 กิโลกรัม วำงจ ำหน่ำยไปแล้ว จ ำนวน 

2,300 กิโลกรัม โดยวำงที่ Butcher shop ของสหกรณ์ ฯ จ ำนวน 1,000 กิโลกรัม ห้ำงสรรพสินค้ำ 
จ ำนวน 800 กิโลกรัม ร้ำนปิ้งย่ำง จ ำนวน 500 กิโลกรัม ที่เหลืออยู่ระหว่ำงกำรรอจัดส่ง   

(2) สหกรณ์เครือข่ำยโคเนื้อเซ็นสัญญำกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 
2557  ด ำเนินกำรก่อสร้ำงห้องแช่แข็งเร็ว ห้องแช่แข็ง และเครื่องฉีดไขมัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับ 
อุปกรณ์แยกกรดไขมัน และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อ 

(3) จัดสรรงบประมำณ 11.51 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 8.06 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 70.10 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์
ภาคตะวันออก จ ากัด ปีท่ี 6 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำกำรเลี้ยงสุกรให้มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยมีต้นทุนกำรผลิตต่ ำลง สำมำรถอยู่รอดได้ภำยใต้ข้อตกลงเปิดเสรีทำงกำรค้ำ และ
พัฒนำตลำดสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรที่ผลิตโดยสมำชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภำคตะวันออกทั้งระบบให้ตรงถึง
ผู้บริโภค  และเป็นกำรลดผลกระทบจำกกำรผันผวนของรำคำสุกรมีชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร เป้ำหมำย  
สมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เข้ำร่วมโครงกำร (จ.ฉะเชิงเทรำ ระยอง และตรำด)  สำมำรถ
ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรเลี้ยงสุกร และผลิตสุกรที่มีคุณภำพตำมที่ตลำดต้องกำร โดยสำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 5% และมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสุกรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 5% ระยะเวลำ
โครงกำร 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2552 – 2561 ได้มีกำรขอขยำยเวลำออกไป เป็น 13 ปี 6 เดือน 
ต้ังแต่ปี 2552 - 2564 ตำมมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2555  งบประมำณรวม  20,540,000 บำท 
(งบประมำณ ปี 2558  จ ำนวน 2,252,400 บำท) 

ผลการด าเนินงาน 
(1) จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

(1.1) สหกรณ์ได้จัดอบรมไปแล้ว 2 ปี ปีละ 640 รำย รวม 1,280 รำย ส่วนปี 2558 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรม ขณะนี้อยู่ระหว่ำงปรับหลักสูตรกำรอบรม 

(1.2) จัดหำวัตถุดิบ เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่เกษตรกร 3,354.23 ตัน ร้อยละ 69.88
ของเป้ำหมำย 4,800 ตัน/ปี  มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 38.71 ล้ำนบำท 

(1.3) กำรก่อสร้ำงโรงแปรรูป (โรงฆ่ำสุกร) จ ำนวน 1 โรง ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
โรงแปรรูปเนื้อสุกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตประกอบกำร ในส่วนของกิจกรรม
เพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสุกรแปรรูป โดยกำรก่อสร้ำงเคำน์เตอร์ 30 จุด  ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ในปี 2558 

(2) จังหวัดระยอง 
(2.1) ซื้อสุกรเพ่ือช ำแหละ โดยสหกรณ์กำรเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ระยอง จ ำกัด ได้จัดซื้อ

สุกรมีชีวิตจำกสมำชิกเพ่ือน ำมำช ำแหละที่โรงงำนบ้ำนค่ำยหมูสด 2,621 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของ
เป้ำหมำย 18,975 ตัว  



119 

 

(2.2) จัดซื้ออำหำรสัตว์ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่จัดเก็บ และกำรขำดแคลนบุคลำกร
ในกำรจัดส่งอำหำรสัตว์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจ ำหน่ำย โดยเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำง
ตัวแทนจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ และสมำชิกในกำรสั่งชื้อและช ำระค่ำอำหำรสัตว์ โดยมีกำรสั่งซื้ออำหำรสัตว์แล้ว 
126.12 ตัน คิดเป็นร้อยละ 218.95 ของเป้ำหมำย 57.60 ตัน มีรำยได้จำกกำรประสำนงำนในกำร
จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ 71,276 บำท คิดเป็นร้อยละ 102.41 ของเป้ำหมำย 69,600 บำท  

(3) จังหวัดตรำด 
(3.1) ก่อสร้ำงบ่อหมักชีวภำพจ ำนวน 1 บ่อ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
(3.2) จัดซื้ออำหำรสัตว์ โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและกำรปศุสัตว์ตรำด จ ำกัด ได้จัดซื้อ

วัตถุดิบอำหำรสัตว์ ได้แก่ กำกถ่ัวเหลือง ข้ำวโพด ปลำป่น ร ำ และวัสดุอ่ืน ๆ มำใช้เลี้ยงสุกรของสหกรณ์เอง 
และจัดจ ำหน่ำยให้สมำชิกของสหกรณ์ด้วย โดยใช้เลี้ยงสุกรของสหกรณ์ 187.76 ตัน ที่เหลือจ ำหน่ำยให้สมำชิก
ของสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป คิดเป็นมูลค่ำ 1,222,150 บำท คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของ
เป้ำหมำย 1,385,000 บำท โดยสหกรณ์มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ 127,605 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 91.15 ของเป้ำหมำย 140,000 บำท 

(4) ชุมนุมสหกรณ์กำรปศุสัตว์ภำคตะวันออก จ ำกัด  
กิจกรรมกำรฝึกอบรมให้แก่สมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งจะด ำเนินกำร 

จัดฝึกอบรมพร้อมกันทั้ง 3 สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์กำรปศุสัตว์ภำคตะวันออก จ ำกัด ไม่สำมำรถจัดอบรม 
ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน 2558 ได้ เนื่องจำกในช่วงเวลำดังกล่ำวสถำนที่ฝึกอบรมที่สถำนีวิจัยทับกวำง 
จังหวัดสระบุรี ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมได้ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่วงเวลำ
กำรจัดอบรมออกไปเป็นช่วงเดือนตุลำคม 2558 แทน  

(5) จัดสรรงบประมำณ 2.25 ล้ำนบำท (ปีที่ 6 จ ำนวน 3.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
3.93 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 125.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร) 

(6) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(6.1) กำรก่อสร้ำงโรงแปรรูปเนื้อสุกรของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ ำฉะเชิงเทรำ 

จ ำกัด หำกได้รับใบอนุญำตประกอบกำรฆ่ำสัตว์แล้ว สหกรณ์ควรเร่งรัดด ำเนินกำรแปรรูปสุกรและก่อสร้ำง
เคำน์เตอร์จ ำหน่ำยโดยทันที เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด  

(6.2) กิจกรรมกำรจัดซื้อสุกรมีชีวิตของสหกรณ์กำรเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ระยอง จ ำกัด 
เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนโรงฆ่ำสัตว์เอกชน ที่ไม่สำมำรถรับสุกรมีชีวิตจำกสหกรณ์มำช ำแหละเพ่ิมได้ สหกรณ์  
ควรเร่งประสำนงำนกับโรงฆ่ำสัตว์อื่นๆ เพื่อเพ่ิมปริมำณกำรช ำแหละสุกรให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(6.3) กำรก่อสร้ำงบ่อหมักชีวภำพสหกรณ์ได้ด ำเนินกำรขุดบ่อหมักและได้ติดตั้ง  
ถังหมักเรียบร้อยแล้วแต่ปรำกฏว่ำถังหมักได้แตกไป 1 ถัง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเปลี่ยนถังใหม่     
จำกบริษัท สำเหตุที่แตกเนื่องจำกถังพลำสติกเนื้อบำงและไม่หุ้มพลำสติกอีกชั้นท ำให้แตกง่ำย สหกรณ์      
ผู้เลี้ยงสุกรและกำรปศุสัตว์ตรำด จ ำกัด  ควรประสำนงำนกับทำงบริษัทให้เร่งเปลี่ยนถังหมักที่มีคุณภำพ
โดยเร็ว เพื่อให้สำมำรถใช้ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

(6.4) กิจกรรมกำรฝึกอบรม ชุมนุมสหกรณ์กำรปศุสัตว์ภำคตะวันออก จ ำกัด  
อยู่ระหว่ำงจัดท ำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรกำรอบรมและขยำยเวลำกำรฝึกอบรม เพ่ือเสนอกองทุน
ปรับโครงสร้ำงฯ จำกเดิมเดือนมิถุนำยน 2558 เป็นเดือนตุลำคม 2558 ทั้งนี้เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนสถำนที่
อบรม หำกได้รับกำรอนุมัติจำกกองทุนปรับโครงสร้ำงฯ แล้ว ทำงชุมนุมสหกรณ์ฯ ควรเร่งประสำนงำน
เกี่ยวกับสถำนที่กำรจัดฝึกอบรม โดยทันที  
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2.4 ความเห็นของ สศก. 
ในภำพรวมของแผนงำน/โครงกำรที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำมีระดับควำมส ำเร็จ

อยู่ในระดับดีมำก ทั้งนี้ พบประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
2.4.1 การพัฒนาแหล่งน้ า 

1) แหล่งน้ าชุมชน โดยกำรก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำ พบว่ำ ท ำให้เกษตรกรมีน้ ำใช้เพียงพอ และได้
ใช้ประโยชน์ในกำรปลูกผักสวนครัว คิดเป็นร้อยละ 38.24 ท ำนำ ร้อยละ 29.41 ปลูกไม้ผล ร้อยละ 26.47 
และใช้เลี้ยงโค ร้อยละ 5.88 ซึ่งมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรในระดับมำก แต่อย่ำงไรก็ตำม แหล่งน้ ำบำงพ้ืนที่
มีปริมำณน้ ำต้นทุนไม่เพียงพอ เนื่องจำกแหล่งน้ ำมีขนำดเล็กและตื้นเขิน ระบบท่อส่งน้ ำยังจ่ำยน้ ำได้ไม่ทั่วถึง
ในพ้ืนที่ที่ห่ำงไกล และสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำยังไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของกลุ่มผู้ใช้น้ ำ  

2) แหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 65.12 ได้ใช้ประโยชน์จำก
แหล่งน้ ำแล้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.29 ใช้ท ำนำ  รองลงมำใช้อุปโภค บริโภค และปลูกผักสวนครัว      
ซึ่งในรำยที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจำกแหล่งน้ ำเพ่ิงด ำเนินกำรเสร็จ น้ ำยังมีปริมำณน้อย และบำงแห่งมีปัญหำ
ผู้รับเหมำทิ้งงำน เช่น ในพ้ืนที่หนองข้ีเหล็ก จังหวัดมหำสำรคำม นอกจำกนี้ บำงแห่งขำดระบบส่งน้ ำเข้ำถึง
แปลงเกษตรกร ดังนั้น เห็นควรให้กรมพัฒนำที่ดินด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.1) ในประเด็นแหล่งน้ ำตื้นเขิน ควรด ำเนินกำรขุดลอกหรือขยำยแหล่งน้ ำให้มีขนำด 
ควำมจุในกำรกักเก็บน้ ำได้เพียงพอ โดยให้กลุ่มผู้ใช้น้ ำและสมำชิกได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้วย 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ ำในกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้กับสมำชิกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยลดปัญหำควำมไม่เข้ำใจและกำรไม่ให้
ควำมร่วมมือของสมำชิกลงได้ 

2.2) ส ำหรับพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ระบบท่อส่งน้ ำยังไปไม่ถึง ในระยะต่อไปควรมีกำรขยำยพ้ืนที่
ด ำเนินกำรให้ครอบคลุม เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำให้กับเกษตรกร 

2.4.2 การบริหารจัดการผลิตผลเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นจำกกำรติดตำมกำรน ำเข้ำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตำก พบว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ิงท ำธุรกิจน ำเข้ำอำหำร
สัตว์จำกต่ำงประเทศเป็นครั้งแรกยังขำดประสบกำรณ์เกี่ยวกับกระบวนกำรน ำเข้ำ ทั้งกำรขึ้นทะเบียนขอ
อนุญำตน ำเข้ำสิ่งต้องห้ำม กำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำเข้ำข้ำวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์หรืออำหำรสัตว์ 
นอกจำกนี้ ในกำรวำงแผนกำรน ำเข้ำยังต้องพ่ึงผู้ประกอบกำรของประเทศพม่ำในกำรรวบรวมผลผลิต 
ข้อจ ำกัดด้ำนคมนำคมขนส่ง รถขนำดใหญ่ไม่สำมำรถผ่ำนเข้ำออกได้ เงินทุนหมุนเวียนและอุปกรณ์
กำรตลำดไม่เพียงพอ ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำธุรกิจน ำเข้ำและ
ส่งออกผลผลิต และสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นแก่สหกรณ์กำรเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2.4.3 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง) หลังเข้ำร่วมโครงกำร
เกษตรกรจะได้รับกำรอบรมควำมรู้และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยำก ำจัดวัชพืช ฯลฯ 
เพ่ือจัดท ำแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ตนเองรำยละ 2 ไร่ โดยพบว่ำสมำชิกของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ยังไม่มี
ประสบกำรณ์กำรปลูกถั่วมำก่อน บำงพ้ืนที่ประสบปัญหำภัยแล้ง ศัตรูพืชรบกวนไม่สำมำรถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ ท ำให้สมำชิกบำงส่วนลำออกระหว่ำงด ำเนินโครงกำร  เกษตรกรไม่ตรวจแปลงเพ่ือตัดพันธุ์ปน 
ท ำให้ไม่สำมำรถขำยเป็นเมล็ดพันธุ์ ต้องขำยแบบคละเกรดให้กับพ่อค้ำท้องถิ่น ส่วนด้ำนหน่วยงำนพบว่ำ
กำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรไม่สอดคล้องกับเวลำเพำะปลูกที่ต้องกำร เมื่อเก็บไว้ปลูกในฤดูกำรต่อไป 
ท ำให้เสื่อมคุณภำพ อัตรำกำรงอกต่ ำ ดังนั้น เห็นควรให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรด ำเนินกำร ดังนี้ 
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1) ควรมีกำรติดตำมให้ค ำแนะน ำควำมรู้แก่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรตรวจแปลง
เพ่ือตัดพันธุ์ปน ปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ และคัดเกรดจ ำหน่ำย เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่เมล็ดพันธุ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มจ ำหน่ำย 

2) กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ หรือปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ ต้องค ำนึงถึงช่วงเวลำที่เกษตรกร
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลำ ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้เสริมแก่เกษตรกรทำงหนึ่ง 

2.4.4 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ผลจำกกำรติดตำมพบว่ำ ในด้ำนกำรผลิต 
เกษตรกรประสบปัญหำด้ำนแรงงำนและค่ำแรงงำนที่สูงขึ้น คุณภำพของปัจจัยกำรผลิตที่ไม่ได้คุณภำพตำมที่
ก ำหนดและกำรใช้ที่ไม่ถูกต้อง และเงินทุนในกำรพัฒนำปรับปรุงฟำร์มค่อนข้ำงจ ำกัด ท ำให้เกษตรกร
บำงส่วนไม่สำมำรถพัฒนำฟำร์มตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ในกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทุนได้ ส่วนรำคำถูก
ก ำหนดจำกพ่อค้ำ/บริษัท และไม่แตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไป รวมทั้งกำรออกใบรับรองมำตรฐำนในบำงพ้ืนที่
ล่ำช้ำไม่ทันต่อกำรใช้ประโยชน์ของเกษตรกรดังนั้น เห็นควรให้หน่วยงำนทั้งกรมกำรข้ำว กรมวิชำกำรเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพ่ือด ำเนินกิจกรรมร่วมกันลงแรงหมุนเวียนในกลุ่ ม หรือจัดหำ
เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงที่สำมำรถทดแทนแรงงำนได้ ควบคุมดูแลรำคำปัจจัยกำรผลิตให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสม และเพ่ิมกำรตรวจสอบทั้งด้ำนคุณภำพของปัจจัยกำรผลิตให้ตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

2) ส่งเสริม/สนับสนุนทุนส ำหรับกำรท ำกำรเกษตรแก่เกษตรกรที่มีผลผลิตได้คุณภำพ อำทิ   
ลดอัตรำดอกเบี้ย และกำรลดรำคำปัจจัยกำรผลิต เป็นต้น เพ่ือจูงใจเกษตรกรในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
กำรผลิตที่เน้นปริมำณเพียงอย่ำงเดียว เป็นกำรผลิตที่เน้นคุณภำพและควำมต้องกำรของตลำด รวมทั้ง
กำรแปรรูปผลผลิตขั้นต้นเพื่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร 

3) ส่งเสริมตลำดสินค้ำคุณภำพให้เกิดขึ้น เพ่ือรองรับผลผลิตที่ผลิตได้และประชำสัมพันธ์ให้
ผู้บริโภครับทรำบและตระหนักถึงคุณประโยชน์จำกกำรบริโภคสินค้ำคุณภำพว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำ
ทั่วไป นอกจำกนี้ควรเร่งรัดกำรออกใบรับรองให้เร็วขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรใช้ใบรับรองดังกล่ำวได้ทันเวลำ ซึ่ง
กำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำโดยกำรออกใบแทนไม่สำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรได้ เนื่องจำกต้องเสียเวลำมำต่อ
อำยุใบแทนเป็นระยะ ๆ  

2.4.5 การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรมีแนวทำงกำรเชื่อมโยงตั้งแต่
กิจกรรมต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ ซึ่งกิจกรรมที่ด ำเนินกำรในแต่ละจังหวัดน ำร่องยังค่อนข้ำงน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ส่วนด้ำนเกษตรกรมีควำมต้องกำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร แต่หลักเกณฑ์
กำรตรวจรับรองมีควำมซับซ้อน ประกอบกับกำรเพำะปลูกพืชบำงชนิดมีช่วงระยะเวลำสั้นไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลำกำรตรวจรับรอง ขำดทักษะด้ำนกำรแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งเป็นกระบวนกำร  
ที่เชื่อมโยงจำกกิจกรรมกลำงน้ ำ และเป็นทักษะที่เกษตรกรต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐส่งเสริมและ
สนับสนุน รวมทั้งควำมไม่แตกต่ำงด้ำนรำคำสินค้ำเกษตรปลอดภัยกับสินค้ำทั่วไป ควำมไม่แน่นอนของ
ตลำดรองรับผลผลิต ส่งผลต่อกำรพัฒนำเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำและไม่สำมำรถเห็นผล      
อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วง 1 - 2 ปี  ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ร่วมบูรณำกำรก ำหนดเป้ำหมำย และขนำดของพื้นที่โครงกำรให้มีควำมชัดเจน  เพ่ือ
รวบรวมกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้จำกแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว    
ลงไปในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือให้เกิดภำพกำรบูรณำกำรที่เป็นรูปธรรม และกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป  
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2) กำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรเชิงรุก หรือปรับขั้นตอนกำรตรวจรับรองให้กระชับ
มำกยิ่งขึ้น ทันต่อช่วงระยะเวลำกำรเพำะปลูกพืชบำงชนิด เพ่ือรองรับควำมต้องกำรในกำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนของเกษตรกร  

3) พัฒนำช่องทำงกำรตลำด โดยเพ่ิมจ ำนวนแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยให้
เกษตรกรเข้ำถึงได้ง่ำย รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่ำของควำมปลอดภัย 
ในสินค้ำเกษตร และได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ ำหน่ำยของโครงกำร เพ่ือเพ่ิมควำมต้องกำรซื้อของผู้บริโภค
ให้สอดคล้องกับกำรผลิตของเกษตรกร 

4) ส่งเสริมด้ำนกำรอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และเทคนิคด้ำนกำรแปรรูปผลผลิตให้
เกษตรกรน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำผลผลิตของตนให้มีควำมหลำกหลำย สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำ ยกระดับ
รำคำได้ รวมทั้งกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร อำทิ เครื่องอัดเม็ดอำหำรสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง 
(ด้ำนประมง) และเครื่องสีข้ำวขนำดเล็ก (ด้ำนพืช) เป็นต้น โดยสนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรน ำไปผลิตและ
จ ำหน่ำยภำยใต้กำรบริหำรงำนของกลุ่มเกษตรกร ก่อให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

2.4.6 การพัฒนาฐานการผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขียว เป็นกำรส่งเสริมให้เกษตรกร
ฟ้ืนฟู และปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยกำรใช้หมักชีวภำพ ปุ๋ยพืชสด กำรใช้ปูนปรับสภำพดิน และกำรรณรงค์     
ไถกลบตอซังแทนกำรเผำผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ซึ่งพบว่ำ เกษตรกรบำงส่วนยังใช้ปัจจัยกำรผลิต
หรือวัสดุปรับปรุงสภำพดินในอัตรำที่ไม่เหมำะสม เช่น เมล็ดพันธุ์ และปูนปรับสภำพดิน เป็นต้น นอกจำก    
จะเป็นกำรเพ่ิมต้นทุนกำรผลิตและยังส่งผลเสียต่อคุณภำพของดิน กำรแจกจ่ ำยวัสดุปรับปรุงดินล่ำช้ำ 
เกษตรกรเริ่มท ำกำรเพำะปลูกไปแล้ว ดังนั้น เห็นควรให้กรมพัฒนำที่ดิน พิจำรณำน ำประเด็นเหล่ำนี้  
ไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงคือ ช่วงเวลำที่ปัจจัยกำรผลิตไปถึงมือเกษตรกร
ทันต่อเวลำในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และวิธีกำรใช้ที่ถูกต้อง โดยกำรติดตำมให้ควำมรู้และค ำแนะน ำอย่ำง
สม่ ำเสมอ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงกำรใช้ประโยชน์ปัจจัยกำรผลิตที่ถูกต้อง คุ้มค่ำ 

2) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรใช้ประโยชน์พื้นที่หลังฤดูกำรเพำะปลูก โดยสนับสนุน
กำรปลูกพืชหลังนำ เพ่ือเพ่ิมรำยได้เสริมในช่วงพักนำ และเพ่ิมธำตุอำหำรให้กับดินด้วยกำรไถกลบ ในกำรส่งเสริม
กำรปลูกพืชปุ๋ยสด ควรสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์จ ำหน่ำยแทนกำรไถกลบเพียงอย่ำงเดียว 
บำงส่วนเก็บไว้ส ำหรับท ำพันธุ์ในปีต่อไป เพื่อลดภำระของหน่วยงำนในกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทุกปี 
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หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมวชิาการเกษตร
วตัถุประสงค์ 1. เพือ่ใหไ้ด้พนัธุ์พชื และเทคโนโลยกีารเกษตรทีไ่ด้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด   

2. เพือ่รวบรวมพนัธุ์พชื แมลง และจลิุนทรีย ์เพือ่ใช้ในการพฒันางานวจิยั 
3. เพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตพชืจากผลงานวจิยัของกรมวชิาการเกษตรทีถ่กูต้องและเหมาะสมแกเ่กษตรกร

เปา้หมาย 1. จ านวนแผนวจิยัหลักทีด่ าเนินการ จ านวน 3 แผนงาน 257 โครงการ
2. จ านวนพนัธกุรรมพชื จลิุนทรีย ์เหด็ แมลงทีอ่นุรักษ์ไวใ้ช้ประโยชน์ จ านวน 36,500 หน่วย
3. จ านวนผลงานวจิยัทีส้ิ่นสุดและกลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์เพือ่พฒันาการเกษตร จ านวน 10 เร่ือง

ระยะเวลา ต้ังแต่ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558
งบประมาณ จ านวน 1,948,520,000 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. การวจิยัและพฒันา  
    1.1 จ านวนแผนงานวจิยัพชืเศรษฐกจิหลัก  - อยู่ระหวา่งรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูล
          (ชุดโครงการ/โครงการ)    ผลการทดลอง
          - ความส าเร็จของกระบวนงาน ปี 58 ร้อยละ 100 100 100 92 92.00
    1.2 แผนวจิยัพชืเศรษฐกจิเฉพาะพืน้ที่
          (ชุดโครงการ/โครงการ)     
          - ความส าเร็จของกระบวนงาน ปี 58 ร้อยละ 100 100 100 95 95.00
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การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557

เปา้หมาย
หน่วย

เปา้หมายผล รอ้ยละ

1. งานวิจยัดา้นพืชและเทคโนโลยกีารเกษตร
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

 แผนปฏบิตังิาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    1.3 แผนวจิยัสาขาวชิาเฉพาะด้าน
          (ชุดโครงการ/โครงการ)
          - ความส าเร็จของกระบวนงาน ปี 58 ร้อยละ 100 100 100 96 96.00
2. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
    - จ านวนพนัธกุรรมพชื จลิุนทรีย ์เหด็ แมลงทีอ่นุรักษ์ สายพนัธุ์ 36,500 36,500 36,500 36,500 100.00
3. การขบัเคล่ือนผลงานวจิยัสู่การใช้ประโยชน์
    - จ านวนผลงานวจิยัทีส้ิ่นสุดและกลุ่มเป้าหมาย เร่ือง 16 16 10 10 100.00  - ใหบ้ริการวชิาการเทคโนโลยกีารผลิตพชื
      น าไปใช้ประโยชน์เพือ่พฒันาการเกษตร    และด าเนินการจดัท าแปลงศูนยเ์รียนรู้และ
4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 1,948,520,000 1,935,470,000 99.33    แปลงต้นแบบเรียบร้อยแล้ว
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การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
 แผนปฏบิตังิาน

เปา้หมาย เปา้หมายผล รอ้ยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมวชิาการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่น าองค์ความรู้เทคโนโลยกีารผลิตปุย๋อนิทรียแ์บบเติมอากาศจากผลการวจิยัด้านการเกษตรของกรมวชิาการเกษตรถา่ยทอดสู่เกษตรกร   

2. เพือ่แกป้ัญหาต้นทุนการผลิตพชืของเกษตรกร โดยลดต้นทุนการใช้ปุย๋อนิทรียท์ดแทน
เปา้หมายของโครงการ 1. เพือ่จดัสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตปุย๋อนิทรียเ์ติมในอากาศในหน่วยงานส่วนภมูิภาค ของกรมวชิาการเกษตร

2. เพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตปุย๋อนิทรียเ์ติมอากาศใหก้บัเจา้หน้าทีห่น่วยงานภาครัฐ เกษตรกรต้นแบบ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเครือขา่ยในจงัหวดั
    ทีม่ีการจดัสร้างโรงต้นแบบการผลิตปุย๋อนิทรียแ์บบเติมอากาศ  

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 74,720,000 บาท (ปี 2558 จ านวน 24,720,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. จ านวนโรงงานต้นแบบการผลิตปุย๋อนิทรียท์ีไ่ด้รับการพฒันาใหเ้ป็น โรง 25 25 100.00  1. การจดัท าโรงต้นแบบการผลิตปุย๋อนิทรียท์ีไ่ด้รับ
    ศูนยต้์นแบบ    การพฒันาใหเ้ป็นศูนยต้์นแบบเป้าหมาย 25 โรง 

   ด าเนินการได้ 25 โรง ปัจจบุันสามารถผลิตปุย๋หมัก
   ได้แล้วประมาณ 700 ตัน

2. เกษตรกร/ผู้ประกอบการต้นแบบได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี ราย 1,500 1,639 109.27  2. ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บัเกษตรกรในพืน้ที ่25
    การผลิตปุย๋อนิทรียถ์กูต้องและเหมาะสม    จงัหวดั เป้าหมาย 1,500 ราย ด าเนินการฝึกอบรม
3. ร้อยละของจ านวนเกษตรกรต้นแบบทีผ่่านการพฒันาความรู้เทคโนโลยี ร้อยละ 80 - -    ใหก้บัผู้ผลิตปุย๋อนิทรีย ์เจา้ของฟาร์มปศุสัตว ์และ
    การผลิตปุย๋อนิทรียม์ีความรู้เพิม่ขึ้น    เกษตรกรจากโครงการฟาร์มตัวอยา่งได้ 1,639 ราย 
4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 24,720,000 24,230,000 98.02    
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2. โครงการศูนยต์น้แบบการผลติปุ๋ยอินทรีย์

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมการขา้ว
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีน่าร้างทัง้ในและนอกเขตชลประทาน ในพืน้ที ่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ใหส้ามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกขา้ว

    ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และเพยีงพอต่อการบริโภค
2. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการผลิตขา้วใหเ้กษตรกรสามารถผลิตขา้วปลอดสารพษิทีถ่กูต้องตามหลักสุขอนามัยส าหรับไวบ้ริโภคในครัวเรือน
3. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและรักษาขา้วพนัธุ์พืน้เมืองสายพนัธุ์ดีใหม้าอยู่กบัท้องถิ่น

เปา้หมายของโครงการ 1. ฟืน้ฟกูารปลูกขา้วใหแ้กเ่กษตรกร 5,000 ราย ในพืน้ทีน่าร้างรวม 20,000 ไร่ 
2. ส่งเสริมการปลูกขา้วปลอดสารพษิใหแ้กเ่กษตรกร 135 ราย ในพืน้ที ่400 ไร่
3. ส่งเสริมการปลูกขา้วพนัธุ์พืน้เมืองใหแ้กเ่กษตรกร 205 ราย ในพืน้ที ่650 ไร่
4. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตขา้วในพืน้ทีเ่หมาะสมใหแ้กเ่กษตรกร 525 ราย ในพืน้ที ่2,100 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 17,915,000 บาท

ผล (1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย. 58)
1. กิจกรรมฟ้ืนฟูนารา้งเพ่ือปลูกขา้ว 
    1.1 สัมมนาฟืน้ฟนูาร้าง คร้ัง 1 1 1 1 100.00
    1.2 อบรมเกษตรกร หลักสูตร "เทคโนโลยกีารผลิต ราย 2,955 2,955 3,250 3,250 100.00
          และอารักขาขา้ว"
    1.3 สนับสนุนปุย๋เคมี 13,300 ไร่ ๆ ละ 20 กก. กโิลกรัม 267,000 267,000 266,000 266,000 100.00
    1.4 สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 13,300 ไร่ ๆ ละ กโิลกรัม 166,875 166,875 166,250 166,250 100.00
          12.5 กก.
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3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

รอ้ยละ
แผนปฏบิตังิาน

3.1 ดา้นการผลติข้าว
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

 หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย. 58)
    1.5 จดันิทรรศการสาธติการใช้เทคโนโลยกีารผลิตขา้ว คร้ัง 1 1 1 1 100.00
    1.6 ประชุม ติดตาม นิเทศงานของศูนยว์จิยัขา้วและ คร้ัง 40 61 50 50 100.00
          ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วทีด่ าเนินการในพืน้ที่
    1.7 ติดตามนิเทศงานของส่วนกลาง/อ านวยการ คร้ัง - - 1 1 100.00
    1.8 จา้งเหมานักวชิาการเกษตร/พนักงานขบัรถยนต์ ราย - - 6 6 100.00
2. กิจกรรมส่งเสรมิการผลิตขา้วปลอดสารพิษในพ้ืนที่
    400 ไร่
    2.1 สนับสนุนปุย๋อนิทรีย ์ไร่ละ 10 ใบ กโิลกรัม 20,000 20,000 30,000 30,000 100.00
    2.2 สนับสนุนวสัดุป้องกนัก าจดัศัตรูพชื ไร่ละ 1 ชุด ชุด 400 400 400 400 100.00
    2.3 สนับสนุนถงุบรรจขุา้ว ไร่ละ 10 ใบ ใบ - - 4,000 4,000 100.00
    2.4 สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ 400 ไร่ ๆ ละ 12.5 กก. กโิลกรัม 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00
    2.5 ประชุม ติดตามนิเทศงาน คร้ัง 10 22 10 10 100.00
    2.6 จา้งเหมานักวชิาการเกษตร ราย - - 1 1 100.00
3. สนับสนุนการจัดตัง้หมูบ่า้นตน้แบบการผลิตขา้วพันธุ์
    พ้ืนเมอืงในพ้ืนที ่650 ไร ่
    3.1 เวทีชุมชนแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    3.2 สนับสนุนปุย๋เคมี 650 ไร่ ๆ ละ 20 กก. กโิลกรัม 9,000 9,000 13,000 13,000 100.00
    3.3 สนับสนุนถงุบรรจเุมล็ดพนัธุ์ขา้ว ไร่ละ 20 ใบ ใบ - - 13,000 13,000 100.00
    3.4 สนับสนุนตาขา่ยตากขา้ว ม้วน - - 65 65 100.00
    3.5 สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 650 ไร่ ๆ ละ 12.5 กก. กโิลกรัม 6,750 6,750 8,125 8,125 100.00
    3.6 ติดตามใหค้ าแนะน าและถา่ยทอดเทคโนโลยี คร้ัง 20 26 20 20 100.00
    3.7 จา้งเหมานักวชิาการเกษตร ราย - - 1 1 100.00
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 หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย. 58)
4. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตขา้วในพ้ืนที่
    เหมาะสม (Zoning) 2,100 ไร่
    4.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร "เทคนิคการเพิม่ ราย - - 525 525 100.00
          ประสิทธภิาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตขา้ว
          ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการปลูกขา้ว
    4.2 สนับสนุนปุย๋เคมี 2,100 ไร่ ๆ ละ 20 กก. กโิลกรัม - - 42,000 42,000 100.00
    4.3 สนับสนุนน้ าหมักชีวภาพ ปุย๋เคมี 2,100 ลิตร ลิตร - - 21,000 21,000 100.00
          ไร่ ๆ ละ 10 ลิตร
    4.4 สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 2,100 ไร่ ๆ ละ 12.5 กก. กโิลกรัม - - 26,250 26,250 100.00
    4.5 ติดตามและเกบ็ขอ้มูลผลผลิตขา้วของเกษตรกร คร้ัง - - 20 20 100.00
          ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วทีด่ าเนินการในพืน้ที่
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวม บาท 17,915,000 17,598,232 17,915,000 17,440,000 97.35
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 หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมวชิาการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตพชืเศรษฐกจิและพชืท้องถิ่น เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรได้

    “เขา้ใจ  เขา้ถงึ” องค์ความรู้ทีถ่กูต้องและเหมาะสม และได้มีส่วนร่วมในการ “พฒันา” องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการน าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
    ลดรายจา่ย เพิม่รายได้ใหแ้กค่รัวเรือนเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
2. เพือ่สร้างความหลากหลายและความยั่งยนืในกระบวนการพฒันาอาชีพเกษตรกรรม พฒันาเทคโนโลยทีีส่ามารถลดความเส่ียงจากความแปรปรวนของ
    สภาวะแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และจากความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดโลก
3. เพือ่ขยายผลปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การพฒันาภาคเกษตรกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้
4. เพือ่ใหเ้กษตรกรได้รับประสบการณ์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และได้เปิดโลกทัศน์กวา้งขึ้น ผ่อนคลายความตึงเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที ่

เปา้หมายของโครงการ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนระดับจงัหวดั อ าเภอ และต าบลเป้าหมาย ทีก่องอ านวยการรักษาความมัน่คงในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.)
จ านวน ๒๗๙  ต าบล ๓๗ อ าเภอ ๔ จงัหวดั ประกอบด้วย จงัหวดัยะลา จ านวน ๘ อ าเภอ ๕๕ ต าบล จงัหวดัปัตตานี จ านวน ๑๒ อ าเภอ ๑๑๓ ต าบล 
จงัหวดันราธวิาส จ านวน ๑๓ อ าเภอ ๗๒ ต าบล จงัหวดัสงขลา จ านวน ๔ อ าเภอ ๓๙ ต าบล โดยอาศัยการบูรณาการของหน่วยงานเครือขา่ยของส านักวจิยั
และพฒันาการเกษตรเขตที ่๘ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2555 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 36,596,000 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตยางพารา (พ.ย. 57 - มี.ค. 58)  - ได้มีการปรับเปล่ียนแผนงาน เป้าหมาย และ
    1.1 แปลงต้นแบบ แปลง 15 15 100.00    งบประมาณตามความต้องการของชุมชนในบาง
    1.2 แปลงทดสอบพืน้ทีเ่กษตรกร แปลง 454 454 100.00    กจิกรรม
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 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 ดา้นการผลติพืช

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    1.3 ถา่ยทอดเทคโนโลยี คน 4,800 4,022 83.79  - ทุกกจิกรรมมีวธิกีารด าเนินการ โดยมีแปลง
2. การพฒันาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกจิใหม้ีคุณภาพ (พ.ย. 57 - มี.ค. 58)    ต้นแบบ แปลงทดสอบ พืน้ทีเ่กษตรกร และ
    2.1 แปลงต้นแบบ แปลง 9 9 100.00    การถา่ยทอดเทคโนโลยี
    2.2 แปลงทดสอบพืน้ทีเ่กษตรกร แปลง 300 164 54.67
    2.3 ถา่ยทอดเทคโนโลยี คน 2,150 2,059 95.77
3. การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ ามัน (พ.ย. 57 - มี.ค. 58)
    3.1 แปลงต้นแบบ แปลง 5 5 100.00
    3.2 แปลงทดสอบพืน้ทีเ่กษตรกร แปลง 60 60 100.00
    3.3 ถา่ยทอดเทคโนโลยี คน 1,200 1,156 96.33
4. การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตพชืไร่เศรษฐกจิ (ม.ค. - ก.พ. 58)
    4.1 แปลงต้นแบบ แปลง 32 12 37.50
    4.2 แปลงทดสอบพืน้ทีเ่กษตรกร แปลง 462 462 100.00
    4.3 ถา่ยทอดเทคโนโลยี คน 2,350 2,221 94.51
5. การผลิตเหด็เพือ่เสริมรายได้ (ก.พ. 58)
    5.1 แปลงต้นแบบ แปลง 3 3 100.00
    5.2 แปลงทดสอบพืน้ทีเ่กษตรกร แปลง 50 50 100.00
    5.3 ถา่ยทอดเทคโนโลยี คน 800 783 97.88
6. การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตพชืท้องถิ่นและพชืเศรษฐกจิอื่น ๆ
    (พ.ย. 57 - มี.ค. 58)
    6.1 แปลงต้นแบบ แปลง 16 16 100.00
    6.2 แปลงทดสอบพืน้ทีเ่กษตรกร แปลง 212 176 83.02
    6.3 ถา่ยทอดเทคโนโลยี คน 1,350 1,108 82.07
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

7. การเพิม่ประสิทธภิาพการจดัการระบบเกษตรผสมผสานตามแนว
    เศรษฐกจิพอเพยีง
    7.1 แปลงต้นแบบ แปลง 3 3 100.00
    7.2 แปลงทดสอบพืน้ทีเ่กษตรกร แปลง 65 65 100.00
    7.3 ถา่ยทอดเทคโนโลยี คน 950 737 77.58
8. การพฒันาระบบตลาดกลางยางพารา (ต.ค. 57 - ก.ย. 58) คน/คร้ัง 1,000/400 2,332/400 233.20/100.00
    8.1 ใหบ้ริการซ้ือขายยางพารา คน 300 676 225.33
    8.2 ใหค้วามรู้แกเ่กษตรกรในการพฒันาคุณภาพยาง คน 700 706 100.86
    8.3 เผยแพร่และประชาสัมพนัธข์อ้มูล คร้ัง/ปี 400 950 237.50
9. งบลงทุน ครุภณัฑ์ส่ิงกอ่สร้าง บาท 3,450,900 3,449,400 99.96
10. งบประมาณเทีเ่บิกจา่ยทัง้หมด บาท 36,596,000 26,181,593 71.54
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เกษตรกรสามารถปลูกและน าผลผลิตจากมัลเบอร่ีผลสดไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพือ่การจ าหน่ายได้

2. เกษตรกรสามารถปลูกหม่อนเล้ียงไหม สาวเส้นไหม ฟอกยอ้มเส้นไหม และน าไปท าผลิตภณัฑ์สร้างรายได้ใหก้บัครอบครัวในการเล้ียงชีพได้
เปา้หมายของโครงการ 1. จดัท าแปลงมัลเบอร่ีและหม่อนเล้ียงไหม 12 ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกรในการแปรรูป ไม่น้อยกวา่ 30 ราย

2. จดัท าแปลงหม่อนเพือ่ส่งเสริมการเล้ียงไหมและฝึกอบรมเกษตรกร ไม่น้อยกวา่ 20 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2558 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,500,000 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้านหม่อนไหม ราย 50 50 100.00  - หลังเกดิน้ าท่วมท าใหม้ีพืน้ทีว่า่งมาก เกษตรกร
    1.1 การส่งเสริมการปลูกมัลเบอร่ี (หม่อนผลสด) ไร่ 10 30 300.00    จงึสนใจเขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้นเพือ่ปลูกพชื  
    1.2 การส่งเสริมการปลูกหม่อนเล้ียงไหม ไร่ 2 2 100.00    ทดแทนในพืน้ทีว่า่งเปล่า
    1.3 การส่งเสริมการตลาด คร้ัง 1 1 100.00
    1.4 การประสานงานและใหค้ าแนะน า/สนับสนุนปัจจยัการผลิต ราย 50 50 100.00
          แกเ่กษตรกร
2. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,500,000 1,444,978 96.33
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 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

3.3 ดา้นการผลติหม่อนไหม
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ 1. ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหช้าวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้ามีผลผลิตเพิม่ขึ้น

2. ถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานการแปรรูปใหแ้ม่บ้านชาวประมงถนอมอาหารและเพิม่มูลค่าสินค้า
3. ถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานการประมงใหแ้กค่รูและนักเรียน
4. สร้างทางเลือกอาชีพเพิม่ผลผลิตและรายได้
5. เพิม่ผลผลิตกุ้งในพืน้ทีพ่เิศษ
6. จดัท้าแหล่งอาศัยสัตวท์ะเล

เปา้หมายของโครงการ ครอบคลุมพืน้ที ่จ .ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธวิาส และ จ.สงขลา
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 27,988,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการประมง บาท 17,560,000 16,868,032 96.06
    1.1 เพาะเล้ียงสัตวน์้้าจดื ราย 1,875 1,875 100.00  - ฝึกอบรมและมอบปัจจยัการผลิตแล้ว 1,875 ราย
    1.2 เพาะเล้ียงสัตวน์้้าชายฝ่ัง ราย 225 225 100.00  - ฝึกอบรมและมอบปัจจยัการผลิตแล้ว 225 ราย
    1.3 เพิม่ผลผลิตกุ้งในพืน้ทีพ่เิศษ ตัว 2,500,000 2,500,000 100.00  - ศพช.ปัตตานี ปล่อยกุ้งกลุาด้าในอา่วปัตตานีแล้ว

   จ้านวน 2,500,000 ตัว
ราย 370 370 100.00  - เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการปล่อยกุ้งกลุาด้า 

   370 ราย
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 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

3.4 ดา้นการเพาะเลีย้งสตัว์น้ า

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    1.4 เคร่ืองมือประมง ราย 225 225 100.00  - ฝึกอบรมและมอบปัจจยัการผลิตแล้ว 225 ราย
    1.5 แปรรูปสัตวน์้้า ราย 150 150 100.00  - ส้านักงานประมงจงัหวดันราธวิาส ปัตตานี และยะลา

   ฝึกอบรมและมอบปัจจยัการผลิตแล้ว 150 ราย
    1.6 ประมงโรงเรียน
          1) ประมงโรงเรียนทัว่ไป แหง่ 30 30 100.00  - ส้านักงานประมงจงัหวดันราธวิาส มอบปัจจยัการผลิต

   ใหโ้รงเรียนทัว่ไป จ.นราธวิาส 7 แหง่ ปัตตานี 15
    แหง่ และยะลา 8 แหง่

          2) ประมงโรงเรียนปอเนาะ แหง่ 20 20 100.00  - ส้านักงานประมงจงัหวดัปัตตานี ฝึกอบรมประมง
   โรงเรียนปอเนาะ จ้านวน 20 แหง่

    1.7 สร้างทางเลือกอาชีพ
          1) พฒันากลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากชั้ง ราย 125 125 100.00  - เกษตรกรใน 3 จงัหวดั ได้แก ่จ.นราธวิาส 50 ราย

   ปัตตานี 50 ราย และสงขลา 25 ราย ได้รับผล
   ประโยชน์จากการวางชั้งและจดัต้ังกลุ่มเรียบร้อยแล้ว

          2) เล้ียงปลากดเหลืองเชิงพาณิชย์ ราย 25 25 100.00  - จงัหวดัปัตตานีสนับสนุนปัจจยัการผลิตเรียบร้อยแล้ว
          3) เล้ียงปลาชะโอน ราย 5 5 100.00  - จงัหวดัสงขลา ได้มอบปัจจยัการผลิตใหแ้กเ่กษตรกร 

   อ.เทพา 3 ราย อ.สะบ้ายอ้ย 1 ราย และ อ.จะนะ
    1.8 ส่วนกลาง+ค่าจา้งเหมาส้านักงานประมงจงัหวดั 19 คน บาท 2,937,400 2,725,648 92.79    1 ราย
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2. กจิกรรมจดัท้าแหล่งอาศัยสัตวท์ะเล บาท 10,428,000 9,314,419 89.32
    2.1 ประการังเทียม แหง่ 3 3 100.00  - ส้านักงานประมงจงัหวดันราธวิาส ปัตตานี และ

   สงขลา จดัวางเรียบร้อยแล้ว
    2.2 ชั้ง แหง่ 5 5 100.00  - จดัวางชั้งจงัหวดันราธวิาส 2 แหง่ ปัตตานี 2 แหง่ 
    2.3 ส่วนกลาง บาท 403,000 384,898 95.51    และสงขลา 1 แหง่ 
3. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 27,988,000 26,182,451 93.55
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปศุสัตว ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการเล้ียงปศุสัตวข์องเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้

2. เพือ่พฒันาศักยภาพและเสริมสร้างความเขม้แขง็แกก่ลุ่มและเครือขา่ยเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์
3. เพือ่เพิม่ผลผลิต สร้างรายได้และความมัน่คงในอาชีพการเล้ียงปศุสัตวข์องเกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ 1. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงสัตวแ์กเ่กษตรกร จ านวน 15,140 ราย 
2. พฒันาศักยภาพและความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 1,132 กลุ่ม

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2554 ถงึปี 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 84,164,900 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงสัตวป์ีก 
    1.1 จ.นราธวิาส ราย 860 860 100.00  - กจิกรรมทัง้ 4 กจิกรรมด าเนินการโดยวธิกีารอบรม
    1.2 จ.ปัตตานี ราย 560 560 100.00    ส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงสัตวใ์หก้บัเกษตรกร
    1.3 จ.ยะลา ราย 880 880 100.00
    1.4 จ.สงขลา ราย 320 320 100.00
    1.5 จ.สตูล ราย 140 140 100.00
2. กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงแพะ 
    2.1 จ.นราธวิาส ราย 1,200 1,200 100.00
    2.2 จ.ปัตตานี ราย 2,400 2,400 100.00
    2.3 จ.ยะลา ราย 2,400 2,400 100.00
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 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน

เปา้หมาย รอ้ยละ

3.5 ดา้นการเพาะเลีย้งปศุสตัว์ 
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    2.4 จ.สงขลา ราย 800 800 100.00
    2.5 จ.สตูล ราย 700 700 100.00
3. กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงโคเนือ้ 
    3.1 จ.นราธวิาส ราย 1,200 1,200 100.00
    3.2 จ.ปัตตานี ราย 1,400 1,400 100.00
    3.3 จ.ยะลา ราย 1,400 1,400 100.00
    3.4 จ.สงขลา ราย 480 480 100.00
    3.5 จ.สตูล ราย 400 400 100.00
4. พฒันาความเขม้แขง็กลุ่มเกษตรกร
    4.1 จ.นราธวิาส กลุ่ม 223 223 100.00
    4.2 จ.ปัตตานี กลุ่ม 338 338 100.00
    4.3 จ.ยะลา กลุ่ม 354 354 100.00
    4.4 จ.สงขลา กลุ่ม 120 120 100.00
    4.5 จ.สตูล กลุ่ม 97 97 100.00
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 84,164,900 84,164,900 100.00
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. ฟืน้ฟอูาชีพด้านการเกษตรเพือ่ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ

2. เสริมสร้างเศรษฐกจิในพืน้ทีอ่ยา่งยั่งยนืด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกดิความสงบสุขในพืน้ที่
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธวิาส สตูล) และ 4 อ าเภอ จงัหวดัสงขลา ได้รับการส่งเสริมพฒันาอาชีพและบริการความรู้

ค าแนะน า 10,000 ราย (กรณีการด าเนินการของโครงการมีความสอดคล้องกบัการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญในพืน้ทีไ่ด้
ใหพ้จิารณาน าไปบูรณาการในพืน้ทีโ่ครงการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ : Zoning)

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 39,884,100  บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการผลิตและเพิม่มูลค่าพชืประจ าถิ่น
    1.1 ถา่ยทอดความรู้เร่ืองการพฒันาคุณภาพการผลิตและการแปรรูป ราย 1,000 1,000 100.00
          ผลผลิตทีจ่ าเป็นในการพฒันาคุณภาพ
    1.2 ถา่ยทอดความรู้เร่ืองการตลาดใหก้บัเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ราย 1,000 1,000 100.00
    1.3 สนับสนุนปัจจยัการผลิตทีจ่ าเป็นในการพฒันาคุณภาพ กลุ่ม 132 132 100.00
2. เพิม่ประสิทฺธภิาพการและพฒันาคุณภาพผลผลิตพชืเศรษฐกจิ
    ตามศักยภาพของพืน้ที่
    2.1 พฒันาเกษตรกรต้นแบบใหม้ีทักษะในการพฒันาคุณภาพ จดุ 44 44 100.00
    2.2 ถา่ยทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรเร่ืองการเพิม่ประสิทธภิาพ ราย 900 900 100.00
          การผลิตพชืเศรษฐกจิ

140
 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

3.6 ดา้นการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถ่ิน
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าแนวคิดในโครงการอนัเนือ่งมาจาก ราย 6,000 6,000 100.00
    พระราชด าริและศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นต้นแบบ
    ในการด าเนินชีวติ โดยถา่ยทอดองค์ความรู้แนวคิดใหก้บัเกษตกรกร
4. ส่งเสริมและพฒันาเจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมเพิม่ ราย 1,100 1,100 100.00
    ประสิทธภิาพงานเคหกจิเกษตร
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 39,884,100 39,846,734 99.91
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การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

หน่วย



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีน่าร้างทัง้ในและนอกเขตชลประทาน ใหส้ามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกขา้วและปาล์มน้้ามันได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

มีผลผลิตเพิม่ขึ้น และเพยีงพอต่อการบริโภค
เปา้หมายของโครงการ พืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คือ จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา  เป้าหมาย (ขา้ว 13,300 ไร่) / (ปาล์มน้้ามัน 9,400 ไร่)
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 17,290,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. การปรับปรุงพืน้ทีน่าร้างเพือ่ปลูกขา้ว 
    1.1 จดัท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าปรับปรุงดิน วเิคราะหดิ์น และจดัท้า ไร่ 13,300 13,300 100.00
          ปุย๋หมักชีวภาพ
    1.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 17,290,000 17,290,000 100.00
2. การปรับปรุงพืน้ทีน่าร้างเพือ่ปลูกปาล์มน้้ามัน
    2.1 ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านการเกษตรในพืน้ทีน่าร้าง ไร่ 9,400 9,442 100.45
          โดยการจดัท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า (ขดุคู-ยกร่อง) ใหเ้หมาะสม
          กบัการปลูกปาล์มน้้ามัน
    2.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 84,600,000 84,978,000 100.45
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รอ้ยละ

 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
3.7 ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็และควำมมัน่คงในกำรประกอบอำชีพและเพิม่รำยได้ใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้

2. เพือ่สร้ำงระบบเครือขำ่ยเชื่อมโยงอำสำสมัครเกษตรในสำขำต่ำง ๆ ในกำรปฏบิัติงำนระหวำ่งเจำ้หน้ำทีใ่นสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบัเกษตรกร
3. เพือ่เผยแพร่ผลงำนกำรพฒันำอำชีพกำรเกษตรทีส่ำมำรถขยำยผล และเป็นทีย่อมรับของเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้ และเผยแพร่
    ประชำสัมพนัธข์ำ่วสำรและผลกำรด ำเนินงำนทีห่น่วยงำนในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบใหส้ำธำรณชนได้รับทรำบ

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรในพืน้ที ่5 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธวิำส สตูล และ 4 อ ำเภอจงัหวดัสงขลำ)
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2552 - 2558
งบประมาณของโครงการ จ ำนวน 316,116,200 บำท (ปี 2558 จ ำนวน 30,378,000 บำท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กจิกรรมกำรสร้ำงเครือขำ่ยอำสำสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับต ำบล ราย 289 289 100.00  - เนือ่งจำกได้มีกำรก ำหนดใหด้ ำเนินกำรใน 3 จงัหวดั
2. กจิกรรมหมูบ่้ำนเกษตรต้นแบบ (อ ำเภอละ 1 หมูบ่้ำน) รำย 3,000 3,430 114.33    และ 4 อ ำเภอของ จงัหวดัสงขลำ เป็นล ำดับแรก
3. กจิกรรมกำรประชำสัมพนัธข์ำ่วสำรกำรเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณำกำร คร้ัง 12 12 100.00    ในปีนีจ้งึไม่ได้จดัสรรงบประมำณไปด ำเนินกำร
    ส่วนรำชกำรในสังกดั    ในพืน้ทีจ่งัหวดัสตูล จงึท ำใหเ้ป้ำหมำยลดลงจำก
4. กจิกรรมกำรจดังำนของดีจำกชำยแดนภำคใต้ คร้ังที ่8 คร้ัง 2 2 100.00    325 เป็น 289
5. กจิกรรมกำรขบัเคล่ือนแผนตำมนโยบำยและพฒันำจงัหวดักำรบริหำร คร้ัง 12 12 100.00   
    และพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้
6. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย บำท 30,378,000 29,203,500 96.13
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

3.8 ดา้นเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายกลุม่อาชีพเกษตรกร
 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เสริมสร้างใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในทีดี่ มีความเขม้แขง็ด้านการเงินการบัญชี

2. เพิม่ศักยภาพการบริหารจดัการด้านการเงินการบัญชีแกบุ่คลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เปา้หมายของโครงการ บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 793 คน
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2557 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 12,544,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ฝึกอบรมแกค่ณะกรรมการ (สตท. ด าเนินการ)
    - งานการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการฯ คน 32 32 100.00  - กลุ่มเป้าหมายอบรมครบตามเป้าหมายแล้ว

คน 583 609 104.46
บาท 1,849,300 1,731,080 93.61

3. ฝึกอบรมแกผู้่จดัการ (สตท. ด าเนินการ)
คน 42 42 100.00

แหง่ 103 - -
บาท 8,500,600 8,500,592 100.00  - คงเหลือที ่สตส.นราธวิาส 8.18 บาท
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3.9 ดา้นบญัชี
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย

 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน

เปา้หมาย รอ้ยละ

    - งานการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการและพนักงานบัญชี
2. ฝึกอบรมแกค่ณะกรรมการ และพนักงานบัญชี (สตส. ด าเนินการ)

4. ก ากบัและสอนแนะน าการจดัท าบัญชีและงบการเงิน
    ใหก้บัสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (สตส. ด าเนินการ)
    - งานเสริมสร้างความเขม้แขง็ด้านการบัญชี

    - งานการพฒันาศักยภาพผู้จดัการ/ฝ่ายจดัการ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    - งาน 3 ประสานเพือ่การพฒันาสหกรณ์ คน 136 136 100.00
6. ติดตามประเมินผลโครงการ คน 793 819 103.28  - มีการเปล่ียนเป้าหมาย เนือ่งจาก สก. เลิก 3 แหง่

 - กจิกรรมที ่5+6 ของสตท.9 ได้รับและเบิกจา่ย
   รวมกนั

7. ค่าใช้สอยและวสัดุ (สตท.9 ยกเวน้อบรม) บาท 1,118,100 1,398,452 125.07  - สิงหาคม 58 ได้รับงบเพิม่ 81,000 บาท
8. งบประมาณทีเ่บิกจา่ยรวม บาท 12,544,000 12,424,992 99.05
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5. จดักจิกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ เพือ่ใหเ้กดิแนวคิดซ่ึงจะน าไปสู่การ
    แลกเปล่ียนความคิดเหน็ เพือ่น ามาก าหนดแนวทางในการพฒันาสหกรณ์

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย

รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือขา่ยในระดับจงัหวดั ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ เกดิความร่วมมือ เกดิการบูรณาการ ทัง้จากภาครัฐ ภาคองค์กร 

    เกดิการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ การต่อรองร่วมกนั
2. เพือ่พฒันาและฟืน้ฟอูาชีพภาคเกษตรใหส้อดคล้องกบัศักยภาพและพืน้ที ่ทีป่ระกอบอาชีพปศุสัตวแ์ละประมง

เปา้หมายของโครงการ 1. เครือขา่ยกลุ่มอาชีพการเกษตร ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 5 จงัหวดั ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา (อ าเภอจะนะ นาทว)ี 
    (จ านวนสมาชิกเครือขา่ย 67 แหง่)
2. สถาบันเกษตรกร ทีเ่ป็นสมาชิกของเครือขา่ย ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 5 จงัหวดั ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส สตูล 
    และสงขลา (อ าเภอจะนะ นาทว ีสะบ้ายอ้ย และเทพา) จ านวน 67 แหง่ (สหกรณ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2552 ถงึปัจจบุัน
    โดยอดุหนุนปัจจยัการผลิต การตลาด และการแปรรูป (ตามใบแจง้ความจ านงขอรับการสนับสนุนงบประมาณทีไ่ด้มีการส ารวจขอ้มูล) จ านวน 37 แหง่
    ได้แก ่1) สถาบันเกษตรกรในจงัหวดัปัตตานี จ านวน 12 แหง่ 2) สถาบันเกษตรกรในจงัหวดัยะลา จ านวน 2 แหง่ 3) สถาบันเกษตรกรในจงัหวดันราธวิาส 
    จ านวน 9 แหง่ 4) สถาบันเกษตรกรในจงัหวดัสตูล จ านวน 12 แหง่ 5) สถาบันเกษตรกรในจงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แหง่

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2552 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 21,585,900 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ประชุมเครือขา่ยในระดับจงัหวดั (ภายในจงัหวดั) คร้ัง/จงัหวดั 6/- 30/- 500.00/-
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 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

1) กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการผลติ การตลาดและการแปรรูปของสถาบนัเกษตรกร
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    - งานประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่ส่งเสริมเครือขา่ยสถาบันเกษตรกร

3.10 ดา้นเพ่ิมศักยภาพการผลติ การตลาด และแปรรูป



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2. ประชุมเครือขา่ยในระดับภาค สสจ.สงขลา ด าเนินการ คร้ัง/ราย 2/60 2/60 100.00/100.00  - การจดัอบรมคร้ังที ่2 เป้าหมาย 60 ราย
   เป็นเกษตรกรรายเดิมจากคร้ังที ่1

      5 จงัหวดั
3. ถา่ยทอดองค์ความรู้ใหส้มาชิกเครือขา่ย (รุ่นอบรม จ านวน 7 วนั หลักสูตร 1 1 100.00

รุ่น 2 3 150.00
ราย 240 323 134.58

4. สนับสนุนเงินอดุหนุนปัจจยัการผลิตใหก้บัเครือขา่ยในการจดัหาเคร่ืองมือ

    4.1 จ.สงขลา บาท 1,400,700 1,400,700 100.00
    4.2 จ.สตูล บาท 8,250,000 8,250,000 100.00
    4.3 จ.ยะลา บาท 704,200 704,200 100.00
    4.4 จ.ปัตตานี บาท 5,442,100 5,442,100 100.00
    4.5 จ.นราธวิาส บาท 2,653,000 2,653,000 100.00
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 21,585,900 21,557,575 99.87
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การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย รอ้ยละ

    พร้อมดูงานนอกสถานที่) สสจ.ปัตตานี ด าเนินการ

    เคร่ืองจกัรในการน าไปผลิตวตัถดิุบอาหารสัตวแ์ละส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
    ใหก้บัสมาชิกเครือขา่ย

หน่วยแผนปฏบิตังิาน

      และการบริหารจดัการกลุ่ม
    - งานจดัอบรม หลักสูตรเทคโนโลยลีดต้นทุนอาหารสัตว ์การตลาด

   งานจดัประชุมเพิม่ศักยภาพเครือขา่ยกลุ่มอาชีพบูรณาการร่วมกนั



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ปรับปรุงโรมรมและอปุกรณ์ทีเ่กา่ช ารุดใหส้ามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และลดการส้ินเปลืองพลังงาน

2. เพือ่ขยายก าลังการผลิตยางแผ่นรมควนั ลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
3. เพือ่รองรับการขยายธรุกจิของสหกรณ์ใหส้ามารถบริการแกส่มาชิกได้เพิม่ขึ้น

เปา้หมายของโครงการ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางมงคลยะรม จ ากดั สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสุตัน จ ากดั สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางส่ีสิบสามัคคี จ ากดั
และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธกส .ยะลา จ ากดั

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2552 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 12,941,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯ คร้ัง/ราย 2/30 2/30 100.00
2. พจิารณาเบิกจา่ยเงินอดุหนุน แหง่ 4 4 100.00
3. แนะน า ส่งเสริมการใช้เงินอดุหนุน แหง่ 4 4 100.00
4. ประชุมสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง/ราย 1/30 1/30 100.00/300.00
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 12,941,000 12,941,000 100.00
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

2) กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลติและการแปรรูปยางพาราของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในจงัหวัดยะลา
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ แนวทางการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์ ทีส่อดคล้องกบัหลักศาสนาอสิลาม

2. เพือ่ใหผู้้เขา้อบรมได้ทบทวน ติดตามผลการปฏบิัติงาน การถอืใช้ระเบียบสหกรณ์อสิลาม 3. เพือ่ใหผู้้เขา้อบรมรับทราบแนวทางการปฏบิัติและพฒันาสหกรณ์
ตามหลักการอสิลามใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

เปา้หมายของโครงการ ผู้เขา้อบรมประกอบด้วย กรรมการ ฝ่ายจดัการ และสมาชิกแกนน าของสหกรณ์ทีด่ าเนินธรุกจิตามหลักอสิลามในจงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล จงัหวดัปัตตานี 
จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธวิาส วทิยากร เจา้หน้าที ่และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 200 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2552 - 2541
งบประมาณของโครงการ จ านวน 823,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ผู้เขา้รับการอบรมส่งเสริมผู้น าสหกรณ์อสิลาม ศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ รุ่น 1 1 100.00
    ประสบผลส าเร็จในการด าเนินธรุกจิตามหลักอสิลาม และสหกรณ์ ราย 200 200 100.00
    อสิลามต้นแบบทีถ่อืใช้ระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลักการสหกรณ์ วนั 3 3 100.00
2. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 823,200 794,394 96.50
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3) กิจกรรม การสง่เสริมพัฒนาผู้น าสหกรณอิ์สลาม

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหผู้้น าชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจ ในอดุมการณ์ หลักการและวธิกีารสหกรณ์

2. เพือ่ใหผู้้น าชุมชนถา่ยทอดวถิชีีวติแบบสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บับุคลากรในชุมชน
3. เพือ่ประชาสัมพนัธง์านสหกรณ์ ขยายสู่ผู้น าองค์กรอื่นและสร้างแนวร่วมทางเศรษฐกจิและสังคมตามหลักการสหกรณ์

เปา้หมายของโครงการ ผู้น าชุมชน ผู้น าสหกรณ์ บุคลากรของชุมชน ผู้น าศาสนา และผู้น าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
นราธวิาส สตูล และสงขลา วทิยากร เจา้หน้าทีศู่นยฯ์ และผู้สังเกตการณ์จากส านักงานสหกรณ์จงัหวดั รวมทัง้ส้ิน 120 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2552 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,165,600 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. อบรมความรู้เร่ืองการสหกรณ์สู่ชุมชนเพือ่ความพร้อมในการด าเนิน รุ่น 1 1 100.00
    โครงการ ราย 120 143 119.17

วนั 6 6 100.00
2. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,165,600 1,165,600 100.00
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4) กิจกรรม การฝึกอบรมหลกัสตูร "เผยแพร่ความรูเ้รือ่งการสหกรณส์ูชุ่มชน"



ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่จดัต้ังตลาดน้้ายางสดระดับท้องถิ่นไวร้องรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

2. เพือ่เพิม่รายได้ใหแ้กเ่กษตกรชาวสวนยาง
เปา้หมายของโครงการ จ้านวน 495 กลุ่ม จ้านวนเกษตรกร 16,292 ราย เนือ้ที ่194,282 ไร่

1. ดูแลกลุ่มเดิม 232 กลุ่ม จ้านวนเกษตรกร 8,047 ราย เนือ้ที ่103,796 ไร่
2. ต้ังกลุ่มใหม่ 263 กลุ่ม จ้านวนเกษตรกร 8,245 ราย เนือ้ที ่90,486 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2555 - 2559
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 50,271,400 บาท (ปี 2558 จ้านวน 10,042,400 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. จดัต้ังกลุ่มขายน้้ายางสด
    1.1 จ.สงขลา กลุ่ม 21 21 100.00

ราย 621 652 104.99
ไร่ 6,277 11,169 177.94

    1.2 จ.สตูล กลุ่ม 4 4 100.00
ราย 60 116 193.33
ไร่ 800 998 124.75
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 3. โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

3.11 ดา้นการพัฒนาตลาดยางพารา
โครงการจดัตัง้ตลาดน้้ายางสดระดบัท้องถ่ิน

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    1.3 จ.ปัตตานี กลุ่ม 3 3 100.00
ราย 60 59 98.33
ไร่ 350 618 176.57

    1.4 จ.ยะลา กลุ่ม 8 8 100.00
ราย 500 151 30.20
ไร่ 8,500 2,876 33.83

    1.5 จ.นราธวิาส กลุ่ม 8 8 100.00
ราย 200 193 96.50
ไร่ 1,200 2,827 235.57

2. การถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยี
    - งานถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยี กลุ่ม 23 23 100.00
3. ด้าเนินการจ้าหน่ายน้้ายาง
    - ปริมาณยางผ่านตลาด ตัน 20,000 39,977 199.88
4. ขบวนการซ้ือขายน้้ายางสด (ตลาด) - - - -
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 10,042,400 10,042,400 100.00
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แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหก้ารด าเนินการแกไ้ขปัญหาด้านแรงงานในภาคประมงใหเ้ป็นรูปธรรมเพือ่กู้ภาพลักษณ์สินค้าประมงกลับคืนมา
เปา้หมายของโครงการ จงัหวดัชายทะเล 22 จงัหวดั
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 11,581,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. โครงการด าเนินการตามมาตรฐานการใช้แรงงานทีดี่ Good Laboratory ราย 430 534 124.19
    Practice (GLP) ส าหรับสถานประกอบการแปรรูปเบือ้งต้น/โรงงาน
    แปรรูปอาหารทะเล ฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งทะเล และเรือประมง
    1.1 สัมมนาเร่ืองมาตรฐาน (GLP) ส าหรับสถานประกอบการแปรรูป ราย 100 109 109.00
          เบือ้งต้น และมาตรฐาน (GLP) ส าหรับโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
    1.2 สัมมนาชี้แจงใหค้วามรู้เกษตรกรในฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งทะเลตามแนว ราย 250 288 115.20
          การปฏบิัติการใช้แรงงานทีดี่ (GLP)
    1.3 อบรมใหค้วามรู้การปฏบิัติการใช้แรงงานทีดี่ส าหรับเรือประมง ราย 80 137 171.25
2. การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลแรงงานประมงในเรือประมงทะเลเพือ่ป้องกนั ล า 40,000 39,017 97.54  1. เมือ่มีขา่ววา่จะมีเจา้หน้าทีอ่อกตรวจเรือประมง
    การค้ามนุษย์    ทีม่ีเอกสาร หรือส่ิงทีไ่ม่ถกูต้องตามกฏหมาย 
3. การบูรณาการตรวจเรือประมง และแรงงานในภาคประมง คร้ัง 22 41 186.36    จะไม่กลับเขา้เทียบท่าตามเวลาทีก่ าหนดไวเ้ดิม

 2. การส่ือสารด้านภาษากบัแรงงานต่างด้าว
 3. รายชื่อการแจง้เขา้/ออกเรือไม่ตรงกบัรายชื่อ
   ลูกจา้งเรือประมง
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4. โครงการสง่เสริมความรูต้ามแนวปฏิบตักิารใช้แรงงานที่ดี

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

แผนปฏบิตังิาน หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. การอบรมเจา้หน้าทีใ่หม้ีความรู้ความเขา้ใจด้านการป้องกนัและปราบปราม ราย 134 134 100.00  4. ทะเบียนเรือกบัชื่อเรือไม่ตรงกนั
    การค้ามนุษย์  5. ไม่มีทะเบียนลูกจา้งในเรือ
5. การอบรมและประชาสัมพนัธด้์านการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ ราย 500 633 126.60  6. การปฏบิัติงานบนเรือ เจา้หน้าทีร่่วมบูรณาการ
    แกผู้่มีส่วนเสียในภาคการประมง    ต้องมีทักษะพเิศษ
6. การส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่น าเขา้/ผู้บริโภคสินค้า
    ประมง และภาคประชาสังคมทัง้ในและต่างประเทศในการแกป้ัญหา
    แรงงานในภาคประมงของไทย
    6.1 เดินทางไปเจรจา/หารือกบัหน่วยงานต่างประเทศ ประเทศเบลเยี่ยม คร้ัง 1 3 300.00
    6.2 เดินทางไปงานแสดงสินค้า บอสตัน ประเทศอเมริกา คร้ัง 1 1 100.00
    6.3 จดัท าเอกสารเผยแพร่ เร่ือง 2 3 150.00
    6.4 ประชาสัมพนัธล์งส่ือส่ิงพมิพภ์าษาองักฤษ ฉบับ 2 1 50.00

7. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 11,581,000 9,282,106 80.15
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมหม่อนไหม
ส ำนักงำนหม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ ทุกเขต และศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ ทุกศูนย์

วตัถุประสงค์โครงการ 1) ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตของกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยใหม้ีมำตรฐำนกำรผลิตเดียวกนั
2) เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหก้ลุ่มเครือขำ่ยผู้ผลิตและผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยด้ำนหม่อนไหมใหพ้ร้อมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน
3) ส่งเสริมระบบกำรตรวจสอบคุณภำพเส้นไหมไทยสำวมือในระดับเกษตรกร
4) ผลักดันมำตรฐำนด้ำนหม่อนไหมของไทยใหเ้ป็นมำตรฐำนอำเซียน
5) พฒันำควำมพร้อมของหอ้งปฏบิัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเส้นไหมและโรคเพบรินใหเ้ป็นหอ้งปฏบิัติกำรอำ้งองิของอำเซียน
6) พฒันำศักยภำพกำรผลิต/กำรตลำดด้ำนหม่อนไหมใหแ้กเ่กษตรกรและผู้ประกอบกำรไหมของไทย

เปา้หมายของโครงการ ด ำเนินกำรในทุกจงัหวดัทีอ่ยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ 21 ศูนย์
ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี (ปีงบประมำณ 2558)
งบประมาณของโครงการ  จ ำนวน 8,359,400 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. จ ำนวนบุคลำกร เกษตรกร และผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อม รำย 400 531 132.75
    สู่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน
2. ถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรผลิตหม่อนไหมใหแ้กเ่กษตรกรตำมควำมต้องกำร รำย 212 162 76.42
    ด้วยหลักสูตรเขม้ขน้
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

5. โครงการภายใตก้ารด าเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นหม่อนไหมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ป ี2558

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

3. ประชุมสัมมนำเชิงปฏบิัติกำรเร่ือง แนวทำงกำรจดัท ำมำตรฐำนเส้นไหม รำย 100 112 112.00
    อำเซียน
4. จดัต้ังระบบกำรตรวจสอบมำตรฐำนเส้นไหมสำวมือ มกษ . 8000 จดุ 5 5 100.00
    ในระดับฟำร์มเกษตรกร
5. พฒันำควำมพร้อมของหอ้งปฏบิัติกำรอำ้งองิอำเซียนด้ำนกำรตรวจ ศูนย์ 1 1 100.00
    โรคเพบริน
6. ฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีด้่ำนโรคเพบริน รำย 21 21 100.00
7. พฒันำควำมพร้อมของหอ้งปฏบิัติกำรอำ้งองิอำเซียนด้ำนกำรตรวจสอบ ศูนย์ 1 1 100.00
    คุณภำพเส้นไหม
8. ฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีด้่ำนมำตรฐำนเส้นไหม รำย 21 21 100.00
9. ส่งเสริมจดัต้ังศูนยร์วบรวมและกระจำยสินค้ำหม่อนไหม จดุ 2 2 100.00
10. ส่งเสริมหน่วยเคล่ือนทีก่ำรป้องกนัก ำจดัโรคเพบรินในฟำร์มเกษตรกร ศูนย์ 7 7 100.00
11. ส่งเสริมระบบกำรผลิตไขไ่หมพนัธุ์ไทยพืน้บ้ำนทีดี่และหมำะสมในชุมชน กลุ่ม 7 7 100.00
12. ฝึกอบรมเทคนิคกำรผลิตผลิตภณัฑ์ไหมคุณภำพระดับกลุ่ม รำย 40 40 100.00
13. ประชุมสัมมนำเชิงปฏบิัติกำรเร่ืองกำรจดัระบบ Logistics ของกลุ่ม รำย 100 100 100.00
14. ส่งเสริมและขยำยช่องทำงกำรตลำดเส้นไหม ผ้ำไหม และผลิตภณัฑ์ รำย 3 6 200.00
      จำกไหมในต่ำงประเทศ (ASEAN/ญีปุ่น่)
15. ศึกษำดูงำนด้ำนกำรผลิตเส้นไหมสำวมือของกลุ่มประเทศอำเซียน รำย 15 15 100.00
      ลำว พม่ำ เขมร เพือ่เตรียมควำมพร้อมมำตรฐำนเส้นไหมไทย มกษ .
      8000 เพือ่กำรอำ้งองิในอำเซียน
16. โครงกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรกำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์ รำย 5 5 100.00
      ระดับสูง
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

17. โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำองักฤษ ILC และ OCC รำย 2 2 100.00
18. เพิม่ประสิทธภิำพกำรเล้ียงไหมเพิม่จ ำนวนรุ่นกำรเล้ียงไหมต่อปี รำย 80 80 100.00
      จำก 6-8 รุ่น เป็นประมำณ 9-10 รุ่น หลักสูตร 3 วนั
19. ฝึกอบรมเทคนิคกำรเล้ียงไหมเพือ่กำรผลิตไขไ่หมพนัธุ์พืน้บ้ำน รำย 35 40 114.29
20. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย บำท 8,359,400 5,519,213 66.02
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วตัถุประสงค์โครงการ ตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบโรคสัตว ์ควบคุมก ากบัดูแลสัตว์/ซากสัตว ์และอาหารสัตวท์ีม่ีการน าเขา้ตามแนวชายแดน
เปา้หมายของโครงการ 19 ด่าน
ระยะเวลาของโครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี ต้ังแต่ปี 2556 - 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 319,067,100 บาท (ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 68,255,100 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. จ านวนตัวอยา่งทีไ่ด้รับการตรวจวเิคราะห์ ตัวอยา่ง 30,000 17,161 30,000 44,474 148.25  - โรคทีต่รวจพบ โรคปากและเท้าเปือ่ย, 
2. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 68,255,100 67,978,970 99.60    โรคBlue tongue, โรคทูเบอร์คิวโลลิส,

   โรคไขห้วดันก, ตรวจหาเชื้อแอนแทรกซ์, 
   โรค PRRS, โรค EIA, โรค CAE, 
   เชื้อนิวคาสเซิล
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5.2 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสูก่ารเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป ี2558
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

รอ้ยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน

เปา้หมายผลเปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557
หน่วย



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแกเ่กษตรกร ผู้ประกอบการประมง ตลอดจนผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สร้างโอกาสใหก้บัผู้ประกอบการไปลงทุนในประเทศ

สมาชิกอาเซียนหรือแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคทีอ่าจเกดิขึ้น พร้อมทัง้ด้าเนินการเพิม่ศักยภาพแหล่งผลิตสัตวน์้้าและเตรียมความพร้อมส่ิงอ้านวยความสะดวกพืน้ฐานรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรผู้ประกอบการประมงได้รับความรู้ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี (ต้ังแต่ปี 2556 - 2558)
งบประมาณของโครงการ  จ้านวน 267,565,700 บาท (ปี 2558 จ้านวน 78,838,700 บาท) 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

แผนปฏบิตังิาน ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. จ้านวนเกษตรกรผู้ประกอบการประมงได้รับความรู้ ราย 5,000 5,226 3,000 3,436 114.53
    ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
2. ออกใบอนุญาต/ใบรับรองการน้าเขา้ส่งออกสัตวน์้้า ฉบับ 100,000 195,630 130,000 247,949 190.73
3. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงทีไ่ด้รับความรู้ ร้อยละ 60 80 60 86 143.43
    ในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน -
    มีความรู้ความเขา้ใจเพิม่ขึ้น
4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 78,838,700 53,693,885 68.11
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 ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
รอ้ยละ

5.3 โครงการพัฒนาภาคการประมงสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป ี2558
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
1. บูรณาการผลส้าเร็จงานวจิยัด้านการจดัการดิน น ้า พชื ในการพฒันาทีดิ่นในเขตการเพาะปลูกพชืเศรษฐกจิ (Zoning) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
    ของผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพือ่พฒันามาตรฐานการผลิตทางการเกษตร เพิม่ผลผลิต คุณภาพ ลดต้นทุน มีความปลอดภยัทางอาหารและรักษาส่ิงแวดล้อม 
3. ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่นทีม่ีมาตรฐานสู่เครือขา่ยเกษตรกร เพือ่น้าไปสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmers)
4. พฒันาองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวกบัประชาคมอาเซียนใหก้บัขา้ราชการกรมพฒันาทีดิ่น

เปา้หมายของโครงการ เสริมสร้างศักยภาพเพือ่การพฒันาทีดิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
ระยะเวลาของโครงการ 2 ปี (ตั งแต่ปี 2557 - 2558)
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 78,026,800 บาท  (ปี 2558 จ้านวน 27,856,900 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. โครงการน้าร่องการผลิตพชืตามเขตการใช้ทีดิ่นพชืเศรษฐกจิ เพือ่การ ไร่ 1,140 1,140 100.00
    พฒันาขดีความสามารถการแขง่ขนัในประชาคมอาเซียน
2. ปรับฐานขอ้มูลดินเขา้สู่ระบบ WRB 1 ระบบ ร้อยละ 100 100 100.00
3. โครงการพฒันาบุคคลเพือ่เปิดรับประชาคมอาเซียน ราย 1,000 3,384 338.40
4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 27,856,900 27,697,500 99.43
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5.4 โครงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ดนิเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ป ี2558

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558 (ปทีี ่2)

เปา้หมาย
 แผนปฏบิตังิาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ สร้างความเขา้ใจใหเ้จา้หน้าทีแ่ละเกษตรกรได้ตระหนักถงึผลประโยชน์และผลกระทบในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใหส้ามารถปรับตัวและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั

กบัประเทศในภมูิภาคได้
เปา้หมายของโครงการ เสริมสร้างความรู้ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ด าเนินการใน 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 - 2558)
งบประมาณของโครงการ  จ านวน 63,265,400 บาท  (ปี 2558 จ านวน 24,208,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. เสริมสร้างความรู้ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ราย - - 275 275 100.00
    (การพฒันาทักษะภาษาองักฤษ/หรือภาษาประเทศเพือ่นบ้าน 
    และรณรงค์ประชาสัมพนัธก์ารเขา้สู่ประชาคมอาเซียน)
2. เพิม่ศักยภาพการประกอบกจิการวสิาหกจิชุมชนในพืน้ที่
    ตะเขบ็ชายแดนไทยและรัฐสมาชิกอาเซียน
    2.1 สัมมนาเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อมวสิาหกจิชุมชน ราย - - 100 100 100.00  - เปล่ียนกจิกรรมเพือ่ใหค้ลุมเนือ้หาเพิม่ขึ้น
          เพือ่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน    โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตามกจิกรรม
          (กจิกรรมเดิม เตรียมความพร้อมวสิาหกจิชุมชนในการ    เดิม
          วเิคราะหห์ว่งโซ่และการสร้างเครือขา่ยเพือ่รองรับการ
          เขา้สู่ AEC)

161

แผนปฏบิตังิาน

 5.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป ี2558
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557  การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
 ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

รอ้ยละ



แผนปฏบิตังิาน ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    2.2 เพิม่ทักษะการเป็นผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชน ราย - - 360 360 100.00  - เพิม่บุคคลเป้าหมายและงบประมาณ
           เชิงธรุกจิ    ด าเนินการงานกจิกรรมดังกล่าวเกดิประโยชน์

   แกว่สิาหกจิชุมชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีต่ะเขบ็ชายแดน
   เพิม่ขึ้น โดยไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณ

    โครงการทีไ่ด้รับในภาพรวม
    2.3 สนับสนุนการพฒันาวสิาหกจิชุมชนตามแผนพฒันา แหง่ - - 30 - -
          กจิการวสิาหกจิชุมชน
    2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ยวสิาหกจิชุมชนระดับกลุ่มจงัหวดั ราย - - 100 100 100.00
3. เตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยกา้วไกลสู่อาเซียน
    3.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่มาตรฐาน ASEAN GAP ราย - - 3,880 3,880 100.00
    3.2 จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเพือ่สู่การรับรองมาตรฐาน ราย - - 2,320 2,320 100.00
           ASEAN GAP 
    3.3 พฒันากลุ่มน าร่องผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่อาเซียน กลุ่ม - - 8 8 100.00
4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 24,208,000 21,183,022 87.50
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หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557  การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

 ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
วตัถุประสงค์การศึกษา ศึกษำศักยภำพ โอกำส และอปุสรรคกำรค้ำสินค้ำเกษตรระหวำ่งประเทศไทยและเวยีดนำม และเสนอแนะแนวทำงเพือ่พฒันำและเพิม่ประสิทธภิำพกำรค้ำ

สินค้ำเกษตรผ่ำนแดนระหวำ่งไทยและเวยีดนำมใหม้ำกขึ้น
เปา้หมายของการศึกษา ศึกษำเส้นทำงขนส่งสินค้ำเกษตรระหวำ่งไทยและเวยีดนำม 5 เส้นทำง จำกด่ำนชำยแดนไทยผ่ำนไปยงัลำวและกมัพชูำ และส้ินสุดทีป่ระเทศเวยีดนำมรวมถงึจนี
ระยะเวลาของการศึกษา 1 ปี (ปีงบประมำณ 2558)
งบประมาณของการศึกษา จ ำนวน 2,390,300 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ผลกำรศึกษำศักยภำพกำรค้ำสินค้ำเกษตรระหวำ่งไทยและเวยีดนำม เร่ือง 1 1 100.00  - ส ำรวจขอ้มูล เส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำเกษตรครบทัง้
2. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย บำท 2,390,300 2,343,756 98.05    5 เส้นทำงแล้ว 

 - กำรติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
   ค่อนขำ้งท ำได้ยำก
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5.6 การศึกษาศักยภาพการค้าสนิค้าเกษตรระหว่างไทยและเวียดนาม ป ี2558

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
วตัถุประสงค์การศึกษา ศึกษำผลกระทบของกำรค้ำชำยแดนทีเ่กดิจำกกำรเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนในสินค้ำเกษตรทีส่ ำคัญของไทยในแต่ละประเภท รวมถงึเสนอแนะแนวทำง

และมำตรกำรในกำรปรับตัว
เปา้หมายของการศึกษา ขอ้มูลเชิงลึกของผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรค้ำสินค้ำเกษตรกบัประเทศสมำชิกประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนทีม่ีแนวเขตเชื่อมต่อกบัประเทศไทย
ระยะเวลาของการศึกษา 1 ปี (ปีงบประมำณ 2558)
งบประมาณของการศึกษา จ ำนวน 206,800 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ผลกำรศึกษำผลกระทบต่อภำคกำรเกษตรไทยจำกประชำคมเศรษฐกจิ เร่ือง 1 1 100.00
    อำเซียน
2. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย บำท 206,800 65,610 31.73
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 5.7 การศึกษาผลกระทบตอ่ภาคการเกษตรไทยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป ี2558
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร 
วตัถุประสงค์โครงการ 1. ศึกษำนโยบำย กฎหมำย ขอ้บังคับ และแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกระบบ NSW ทีม่ีต่อกำรขนส่งสินค้ำเกษตรผ่ำนด่ำนตรวจสินค้ำเกษตรชำยแดน เพือ่กำรค้ำ

    ระหวำ่งประเทศในประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน
2. ศึกษำศักยภำพในกำรด ำเนินกำรปรับใช้ระบบ NSW ตลอดจนปัญหำและอปุสรรค เพือ่น ำประเด็นไปวเิครำะหส์ ำหรับจดัท ำขอ้เสนอแนะในกำรจดัท ำนโยบำย

เปา้หมายของโครงการ     ศึกษำศักยภำพกำรปรับใช้ระบบ NSW ขนส่งสินค้ำเกษตรและกำรค้ำระหวำ่งประเทศผ่ำนชำยแดนโดยเน้นด่ำนทีม่ีมูลค่ำกำรส่งออก/น ำเขำ้สินค้ำเกษตรมำกทีสุ่ด 
ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี (2558 - 2560)
งบประมาณของโครงการ จ ำนวน 313,400 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ผลกำรศึกษำศักยภำพกำรปรับใช้ระบบ National Single Window (NSW) เร่ือง 1 1 100.00  - รวบรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบ NSW 
    ในกำรขนส่งสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผ่ำนชำยแดนเพือ่ยกระดับขดีควำมสำมำรถ    ของไทยครบเรียบร้อย โดยเขำ้เยี่ยมชมสอบถำม
    ในกำรแขง่ขนัสินค้ำเกษตรระหวำ่งไทยกบัสมำชิกในกลุ่มประชำคมอำเซียน    กำรด ำเนินงำนเร่ืองเตรียมพร้อม NWA ของด่ำน
2. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย บำท 313,400 313,400 100.00    ศุลกำกร จ.มุกดำหำร ด่ำนชำยแดน จ.สระแกว้

   ด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก  ด่านสะเดา จ.สงขลา

   และด่านหนองคาย จ.หนองคาย
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5.8 โครงการศึกษาศักยภาพการปรับใช้ระบบ National Single Window (NSW) ในการขนสง่สนิค้าเกษตรและการค้าผ่านชายแดน
เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันสนิค้าเกษตรระหว่างไทยกับสมาชิกในกลุม่ประชาคมอาเซียน

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร 
วตัถุประสงค์โครงการ ศึกษำสภำพกำรด ำเนินธรุกจิ กำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตรในพืน้ทีจ่งัหวดัรอยต่อกบั สปป .ลำว และโอกำสในกำรพฒันำธรุกจิสินค้ำเกษตร

กบั สปป.ลำว ภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน
เปา้หมายของโครงการ ศึกษำ วเิครำะห ์วจิยั สหกรณ์กำรเกษตรทีม่ีกำรรวบรวมและแปรรูปสินค้ำเกษตรในจงัหวดัพืน้ทีเ่ขตรอยต่อ สปป .ลำว ทีม่ีด่ำนศุลกำกร 8 จงัหวดั ได้แก ่เชียงรำย น่ำน 

เลย หนองคำย บึงกำฬ นครพนม มุกดำหำร และอบุลรำชธำนี และศึกษำกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรของ สปป .ลำว ในพืน้ทีเ่ขตติดต่อกบัประเทศไทยทีส่ ำคัญ ๆ
ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี (ปีงบประมำณ 2558)
งบประมาณของโครงการ  จ ำนวน 1,012,800 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ผลกำรศึกษำ "กำรวเิครำะหส์ภำวะแวดล้อมของสหกรณ์กำรเกษตร เร่ือง 1 1 100.00  - เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยสัมภำษณ์หน่วยงำน
    เพือ่เขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนในพืน้ทีแ่นวชำยแดนไทย -ลำว"    ทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีศึ่กษำแล้ว 5 คร้ัง ระหวำ่ง

   วนัที ่8-14 ก.พ. 58, 22-28 ก.พ. 58, 8-14
   มี.ค. 58, 17-23 พ.ค. 58 และ 29 มิ.ย. 58

2. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย บำท 1,012,800 371,675 36.70  - ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงจงัหวดั
   เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มูลและกำรจดัสัมมนำปรับ
   แผนปฏบิัติงำนจำกกำรไปส ำรวจขอ้มูลใน 
   สปป.ลำว เป็นส ำรวจเฉพำะในประเทศ
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5.9 การศึกษาวิจยั เรือ่ง "การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มของสหกรณก์ารเกษตรเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพ้ืนที่แนวชายแดนไทย-ลาว"

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร 
วตัถุประสงค์ วเิครำะหศั์กยภำพและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิต กำรตลำด ตำมกระบวนกำรทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของสหกรณ์กำรเกษตรเพือ่รองรับประชำคม

เศรษฐกจิอำเซียน
เปา้หมายของการศึกษา สหกรณ์กำรเกษตรประเภททัว่ไปทีข่ึ้นทะเบียนมีผลิตภณัฑ์ดีเด่นในระดับจงัหวดัทัว่ประเทศ จ ำนวน 48 สหกรณ์
ระยะเวลาของการศึกษา ปีงบประมำณ 2558
งบประมาณ -
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ผลกำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตกำรตลำดของสหกรณ์กำรเกษตร เร่ือง 1 1 100.00
    เพือ่รองรับประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน
2. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย บำท - - -    
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5.10 การศึกษาศักยภาพการผลติ การตลาดของสหกรณก์ารเกษตรเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป ี2558

: กรณศึีกษาสนิค้าเกษตรที่เปน็มิตรตอ่สิง่วดลอ้ม
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแหง่ชำติ กรมประมง กรมปศุสัตว ์และกรมวชิำกำรเกษตร 
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้ำงควำมรู้และควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรตรวจสอบน ำเขำ้ - ส่งออกสินค้ำเกษตรมำตรฐำนบังคับ ตำม พรบ . มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 

    ด้วยระบบ e - Service เพือ่รองรับกำรเขำ้สู่ AEC  
2. เพือ่บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกบัด่ำนตรวจสอบสินค้ำเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระบบตรวจสอบสินค้ำผ่ำนด่ำนตรวจสอบกกักนัสินค้ำเกษตร 
    กบัหน่วยงำนภำยนอกได้แก ่กรมศุลกำกร กรมประมง กรมปศุสัตว ์และกรมวชิำกำรเกษตรใหม้ีประสิทธภิำพและประสิทธผิล
3. เพือ่พฒันำระบบเชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลกลำงของ มกอช . กบัระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกำกร ในส่วนกำรรับส่งขอ้มูล
    ใบค ำขอและผลกำรอนุมัติใบอนุญำต 
4. เพือ่พฒันำระบบตรวจสอบสินค้ำ ณ ด่ำนตรวจสอบกกักนัสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนบังคับทีจ่ะประกำศใช้ในอนำคต

เปา้หมายของโครงการ ด่ำนน ำร่อง 8 ด่ำน (24 ด่ำนยอ่ยภำยในกรมประมง กรมปศุสัตว ์และกรมวชิำกำรเกษตร ) ได้แก ่1) ด่ำนท่ำเรือกรุงเทพ กรุงเทพมหำนคร 
2) ด่ำนอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 3) ด่ำนแม่สอด จงัหวดัตำก 4) ด่ำนคลองใหญ่ จงัหวดัตรำด 5) ด่ำนสะเดำ จงัหวดัสงขลำ 
6) ด่ำนมุกดำหำร จงัหวดัมุกดำหำร 7) ด่ำนช่องเม็ก จงัหวดัอบุลรำชธำนี 8) ด่ำนเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2557 ถงึปี 2560
งบประมาณของโครงการ จ ำนวน 17,158,000 บำท เฉพำะของ มกอช. ส่วนกรมประมง กรมปศุสัตว ์และกรมวชิำกำรเกษตร ไม่ได้รับจดัสรรงบประมำณ
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กจิกรรมหลักกำรเพิม่ศักยภำพควำมเขม้แขง็ของสินค้ำเกษตรชำยแดน
    1.1 กำรสัมมนำและฝึกอบรมเจำ้หน้ำทีด่่ำนสินค้ำเกษตร คร้ัง/คน 2/150 2/144 100.00/96.00
          เร่ืองบูรณำกำรกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตร
    1.2 กำรติดตำมงำนบูรณำกำรด่ำนฯ คร้ัง 9 6 66.67
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6. โครงการเพ่ิมศักยภาพดา่นสนิค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
รอ้ยละเปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    1.3 โครงกำรพฒันำระบบเชื่อมโยงกำรยื่นค ำขอ และกำรแจง้ ระบบ 1 - -  - ลงนำมสัญญำแล้วเมือ่ 12 พ.ค. 58
          น ำเขำ้-ส่งออก เพือ่เพิม่ศักยภำพกำรตรวจสอบมำตรฐำน  - อยู่ระหวำ่งกำรเบิกจำ่ยเงินงวดที ่2 
          สินค้ำเกษตรด้ำนปศุสัตวแ์ละประมง    เงินกนัเหล่ือมปี จ ำนวน 2,525,000 บำท
         - ท ำสัญญำจำ้งกบับริษ ท CAT สัญญำเลที ่37/2558 บำท 5,000,000 2,475,000 49.50
           ลงวนัที ่12 พ.ค. 58 วนัเร่ิมปฏบิัติงำน 13 พ.ค. 58
           วนัส้ินสุดสัญญำ 7 ม.ค. 59 ส่งมอบงำนงวดที ่... เกี่ยวกบั
    1.4 กำรติดตำมกำรติดต้ังระบบ NSW และกำรบูรณำกำรด่ำน ด่ำน 19 19 100.00
         1) อบรมกำรใช้ microplate reaoder คร้ัง 1 1 100.00  - ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว วนัที ่3 ก.ย. 58

คน 20 20 100.00
         2) จดัประชุมคณะกรรมกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไป คร้ัง 1 1 100.00  - ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว วนัที ่3 ก.ย. 58
             ตำมกฏหมำยด้ำนกำรเกษตรและระบบตรวจสอบคุณภำพ คน 300 306 102.00    ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตปทุมธำนี
             สินค้ำเกษตร
    1.5 กำรส ำรวจปริมำณอะฟลำท๊อกซินในถั่วลิสงน ำเขำ้ ตัวอยำ่ง 40 74 185.00  - เสร็จส้ินโครงกำร
    1.6 กำรสัมนำเชิงปฏบิัติกำรส ำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออกผู้น ำเขำ้ คร้ัง 4 4 100.00  - รุ่นที ่1 วนัที ่18 พ.ย. 57 
          เร่ืองกำรขออนุญำติผ่ำนระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) คน 210 206 98.10    ณ โรงแรมเวยีงลคร จ.ล ำปำง

 - รุ่นที ่2 วนัที ่25 พ.ย. 58
   ณ เกษตรและสหกรณ์จงัหวดักำฬสินธุ์
 - รุ่นที ่3 วนัที ่16 ม.ค. 58
   ณ โรงแรมนิวเทวลอร์จ จ.จนัทบุรี
 - รุ่นที ่4 วนัที ่22 ม.ค. 58
   ณ โรงแรมเดอะปำร์ค จ.เชียงใหม่

    1.7 กำรสัมนำเชิงปฏบิัติกำรระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) คร้ัง 2 2 100.00  - ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว
          เพือ่กำรพฒันำระบบบูรณำกำรและสร้ำงควำมเขม้แขง็ คน 200 169 84.50    รุ่นที ่1 วนัที ่18 - 19 มี.ค. 58 
          ด่ำนตรวจสอบสินค้ำเกษตร    ณ โรงแรมมำรวย กำร์เด้นท์ กรุงเทพฯ
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

   รุ่นที ่2 วนัที ่25 - 26 มี.ค. 58 
   ณ โรงแรม KU HOME กรุงเทพฯ
   (เพิม่เติมกจิกรรม) เสร็จส้ินโครงกำร

    1.8 กำรจดัประชุมสัมนำระบบเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกลำง คร้ัง 1 1 100.00  - ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว วนัที ่27 พ.ค. 58
         ของ มกอช. กบัภำคเอกชน ผ่ำน NSW คน 30 39 130.00    ณ โรงแรม KU HOME กรุงเทพฯ
    1.9 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ บำท 4,798,000 4,759,096 99.19  - ด ำเนินกำรในพืน้ที ่กรมวชิำกำรเกษตร 19 ด่ำน

   กรมประมง 19 ด่ำน และกรมปศุสัตว ์19 ด่ำน
   ส่งมอบคุรภณัฑ์ติดต้ังระบบและอบรมกำรใช้งำน
   ระบบเรียบร้อยแล้ว

    1.10 ครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์ บำท 3,686,300 3,686,300 100.00  - ด ำเนินกำรในพืน้ที ่กรมวชิำกำรเกษตร 8 ด่ำน
   ส่งมอบและอบรมเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ยรวม บำท 17,158,000 13,226,797 77.09
หมายเหต ุ: 1. กรมประมง ได้รับกำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 งบกลำง เพือ่เป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนของด่ำนตรวจสัตวน์้ ำในพืน้ที ่3,267,000 บำท
                               โดยด ำเนินกำร E-Bidding เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหวำ่งกำรท ำสัญญำและกนัเงินงบประมำณ และก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะครุภณัฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหวำ่งเตรียมจดัซ้ือครุภณัฑ์         
               2. กรมปศุสัตว ์ส ำนักงบประมำณพจิำรณำแล้วใหก้รมปศุสัตวด์ ำเนินกำรใช้จำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ 2559 แผนงำนส่งเสริมเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ 
                                โครงกำรเพิม่ศักยภำพด่ำนฯ
               3. กรมวชิำกำรเกษตร  1) ระยะที ่1 เตรียมแผนกำรจดัซ้ือครุภณัฑ์ วทิยำศำสตร์ 9 รำยกำร (จ ำนวน 7 ชุด) และระยะที ่2 ด ำเนินกำรจดัซ้ือครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์เรียบร้อยแล้วทัง้ 7 ด่ำน 
                                            อยู่ระหวำ่งรอกำรส่งมอบครุภณัฑ์
                                        2) ระยะที ่1  จ ำนวน 7 ด่ำน วงเงิน 3,831,100 บำท ใช้งบประมำณปี 59 ได้แก ่ด่ำนตรวจพชืแม่สอด จงัหวดัตำก ด่ำนตรวจพชือรัญประเทศ (หนองเอี่ยน) 
                                            จงัหวดัสระแกว้ ด่ำนตรวจพชืมุกดำหำร จงัหวดัมุกดำหำร ด่ำนตรวจพชืคลองใหญ่ จงัหวดัตรำด ด่ำนตรวจพชืสะเดำ จงัหวดัสงขลำ ด่ำนตรวจพชืปำดังเบเซำร์ จงัหวดัสงขลำ 
                                            ด่ำนตรวจพชืหนองคำย จงัหวดัหนองคำย
                                        3) ระยะที ่2 จ ำนวน 7 ด่ำน ใช้เงินกนัเหล่ือมปี 56 วงเงิน 5,963,000  บำท ได้แก ่ด่ำนตรวจพชืเชียงแสน จงัหวดัเชียงรำย ด่ำนตรวจพชืแม่สำย จงัหวดัเชียงรำย 

                                            ด่ำนตรวจพชืบึงกำฬ จงัหวดับึงกำฬ
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หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

                                            ด่ำนตรวจพชืเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย ด่ำนตรวจพชืนครพนม จงัหวดันครพนม ด่ำนตรวจพชืกำญจนบุรี จงัหวดักำญจนบุรี ด่ำนตรวจพชืนรำธวิำส จงัหวดันรำธวิำส 

เปา้หมาย
 แผนปฏบิตังิาน

รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ศักยภาพของสหกรณ์ตามพืน้ทีเ่ป้าหมายบริเวณชายแดนในการน าพชืผลการเกษตรจากประเทศเพือ่นบ้านเขา้มาปรับปรุงคุณภาพจ าหน่ายหรือส่งออก

2. เพือ่ใช้วธิกีารสหกรณ์ในการแกไ้ขปัญหาและบริหารจดัการผลิตผลการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษใหม้ีเสถยีรภาพด้านราคาและเพิม่มูลค่าแกสิ่นค้าเกษตร 

เปา้หมายของโครงการ เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด จงัหวดัตาก และในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษมกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตราด จงัหวดัตราด เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสะเดา จงัหวดัสงขลา 

ระยะเวลาของโครงการ ปี 2558
งบประมาณของโครงการ  จ านวน 996,800 บาท (เฉพาะปี 2558) 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด จงัหวดัตาก ได้น าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ตัน - 1,603 -
    จากประเทศพม่า 
2. เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ตัน - 517 -
    น าเขา้มันส าปะหลังจากประเทศกมัพชูา 
3. เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร - - - -  - สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากดั เป็นแม่ขา่ยในการ

   ขบัเคล่ือนการค้า ได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก
   เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหวา่งการขอใบอนุญาตเป็น
   ผู้ส่งออก-ผู้น าเขา้สินค้าเกษตร มีสินค้าหลักทีส่่งออก ได้แก่
   โคมีชีวติ (เพศผู้) และเนือ้แปรรูป โดยได้ท าบันทึกขอ้ตกลง
   กบัผู้ประกอบการน าเขา้ในเวยีดนามเมือ่เดือน พ .ค. 58 
   และมีแผนการส่งออกไปประเทศเวยีดนาม เร่ิมต้นเดือน
   ก.ย. 58 มีมูลค่าการส่งออกรวมต่อปี 74.40 ล้านบาท
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7. โครงการบริหารจดัการผลติผลการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

   แบ่งเป็น โคมีชีวติ (เพศผู้) เฉล่ียเดือนละ 100 ตัว มูลค่า 
   ต่อเดือน 5 ล้านบาท เนือ้แปรรูป เฉล่ียเดือนละ 3 ตัน
   มูลค่าต่อเดือน 14.20 ล้านบาท
 - ในปี 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณ
   การสร้างโรงเรือนแปรรูปเนือ้โคและโรงอบพลังงาน
   แสงอาทิตย ์และอปุกรณ์การจ าหน่าย 960,000 บาท
   และเงินทุนหมุนเวยีนการเชื่อมโยงเครือขา่ยโคเนือ้ 5 
   ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1 ระยะ 1 ปี

4. เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตราด จงัหวดัตราด ตัน - 2,850 -  - โดยสหกรณ์ส่งเสริมธรุกจิภาคเกษตรจงัหวดัตราด จ ากดั 
   ได้ด าเนินการส่งออกผลไม้ไปยงัตลาดเนีย๊เมีย๊ะ กรุงพนม -
   เปญ ประเทศกมัพชูา โดยเชื่อมโยงเครือขา่ยกนักบับริษัท 
   Thmey ThmeCo.,Ltd จ านวน 2,850 กโิลกรัม คิดเป็น
   มูลค่า 57,000 บาท ผ่านด่านชายแดน บ้านหาดเล็ก
   อ าเภอคลองใหญ่ ซ่ึงเป็นการน าร่องในการส่งออกผลไม้ 
   ไปยงัตลาดต่างประเทศ

5. เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสะเดา จงัหวดัสงขลา - - - -  - อยู่ระหวา่งเตรียมการหารือภายในจงัหวดัเพือ่เสนอแผน
   ในการแกไ้ขปัญหายางพาราในรูปแบบชุมนุมสหกรณ์ เพือ่
   สร้างโรงงานแปรรูปยางพาราในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ-
   พเิศษ

6. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 996,800 996,800 100.00
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมวชิาการ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ และส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาการเกษตรในระดับพืน้ทีใ่หส้อดคล้องกบัความต้องการของชุมชนและศักยภาพของพืน้ทีใ่นลักษณะบูรณาการ โดยใช้พืน้ทีท่ีไ่ด้รับประโยชน์
จากการพฒันาแหล่งน้ าเป็นศูนยก์ลางการบูรณาการ และเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพด้านการผลิต การเพิม่มูลค่า การตลาด และการบริหารจดัการและพฒันาชุมชนใหเ้กดิความเขม้แขง็ 
และยั่งยนื เพือ่เป็นรากฐานของการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหน้า

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ป้าหมาย 76 จงัหวดั  
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2557 - 2564
งบประมาณของโครงการ  จ านวน 80,377,102 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กรมการขา้ว
    1.1 พฒันาการผลิตขา้ว ด าเนินการดังนี้
          1) การถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารผลิต ศูนย์ 7 7 8 8 100.00
              ขา้ว

       2) ศูนยข์า้วชุมชน ศูนย์ 2 2 - - -  - ไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากเกดิภยัแล้ง
       3) การผลิตขา้วปลอดภยัสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ 6 6 5 5 100.00
           (GAP)
       4) ส ารวจและพยากรณ์การระบาดศัตรูขา้ว ราย 190 190 75 75 100.00
       5) การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตขา้ว ราย 200 200 360 360 100.00

    1.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,884,200 1,158,347 1,811,700 1,108,619 61.19
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รอ้ยละ

8. โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ปงีบประมาณ 2558
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

แผนปฏบิตังิาน
 หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2. กรมประมง
    2.1 แจง้พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 77 60 76 76 100.00
    2.2 ตรวจสอบพืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 77 60 76 76 100.00
    2.3 คัดเลือกเกษตรกร ราย 6,646 1,817 2,592 2,605 100.50  - จงัหวดัเลย และนครศรีธรรมราช ยงัไม่มี
    2.4 ฝึกอบรม 1 วนั ราย 6,646 1,817 1,908 1,789 93.76    การด าเนินการในพืน้ทีท่ีคั่ดเลือก
    2.5 การสนับสนุนปัจจยัการผลิตแกเ่กษตรกร ตัว 1,700,300 1,700,300 2,457,550 2,476,050 100.75
    2.6 ปล่อยพนัธุ์สัตวน์้ าในแหล่งน้ าโครงการฯ แหง่ 37 37 56 54 96.43
          ตัว 4,371,000 4,371,000 8,393,000 7,065,500 84.18
    2.7 ใหค้ าแนะน า ติดตาม และประเมินผลผลิต ราย 6,646 2,522 2,010 1,973 98.16
    2.8 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย (ได้รับจากหน่วยงาน
          โครงการฯ/อื่น ๆ
           1) มอบพนัธุ์สัตวน์้ าใหเ้กษตรกร บาท - - 2,351,510 1,775,630 75.51
           2) ปล่อยพนัธุ์สัตวน์้ าในแหล่งน้ าโครงการฯ บาท - - 980,120 638,870 65.18

3. กรมปศุสัตว์
    3.1 ถา่ยทอดความรู้ ราย 2,989 3,583 2,398 5,504 229.52
    3.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต
          1) พนัธุ์สัตว์ ตัว 10,379 12,468 8,442 9,883 117.07
          2) อาหารสัตว์ ตัน 7,836 8,052 3,609 3,180 88.11    
          3) เวชภณัฑ์สัตว์ ตัว 13,638 16,106 24,179 38,663 159.90
    3.3 ใหบ้ริการด้านสุขภาพสัตว ์ ตัว 12,832 14,079 23,190 32,783 141.37
    3.4 อื่น ๆ
          1) โครงการผลิตโคสัตวพ์นัธุ์ดีโดยวธิกีารผสมเทียม ราย 195 286 1,195 1,633 136.65
          2) โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลาย แหง่ 206 789 248 1,084 437.10
               เชื้อไขห้วดันก
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แผนปฏบิตังิาน
 หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
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เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

          3) สร้างแหล่งเรียนรู้เพือ่เกษตรกร แหง่ 35 87 25 40 160.00
          4) ตรวจติดตามใหค้ าแนะน า คร้ัง 1,788 2,325 1,314 4,590 349.32
          5) บ่อแกส๊ชีวภาพ ราย 24 26 5 45 900.00
          6) สนับสนุนอปุกรณ์สร้างโรงเรือน แหง่ 81 49 135 124 91.85
    3.5 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 4,252,120 4,185,655 3,545,330 2,174,570 61.34

4. กรมหมอ่นไหม
    4.1 ถา่ยทอดความรู้
          1) ด้านวชิาการหม่อนไหม ได้แก ่การปลูกหม่อน ราย 430 430 160 160 100.00
              เล้ียงไหม การบริหารจดัการแปลงหม่อน และ
              การแปรรูปผลิตภณัฑ์หม่อนไหม
          2) ติดตามใหค้ าแนะน า คร้ัง 36 36 32 32 100.00
    4.2 ส่งเสริม/สนับสนุนปัจจยัต่าง ๆ    
          1) ปุย๋เคมี กก. 250 250 250 250 100.00    
          2) ปุย๋อนิทรีย์ กก. 250 250 - - -
          3) ปูนโดโลไมท์ กก. 100 250 - - -
          4) ต้นพนัธุ์หม่อน ต้น 1,350 1,350 7,350 7,449 101.35
          5) ไขไ่หมพนัธุ์ดี แผ่น 10 10 - - -
          6) ระบบน้ าในแปลงหม่อน ราย 10 10 - - -
    4.3 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 285,000 285,000 26,700 26,642 99.78
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

5. กรมชลประทาน
    5.1 ก าหนดขอบเขตพืน้ทีรั่บประโยชน์

       1) แหล่งน้ าชลประทาน แหง่ 77 77 76 76 100.00
       2) พืน้ทีรั่บประโยชน์ ไร่ 102,844 102,844 97,105 97,105 100.00
       3) เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ราย 7,726 7,726 6,188 6,188 100.00

    5.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - - - -

6. กรมพัฒนาทีด่นิ
    6.1 ถา่ยทอดความรู้
         1) อบรมปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ราย - - 250 250 100.00
         2) อบรมการใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะหดิ์น ราย - - 34 34 100.00
         3) อบรมหมอดินอาสาประจ าต าบล ราย - - 815 815 100.00    
         4) อบรมหมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน ราย - - 73 73 100.00
    6.2 ส่งเสริมการผลิต/สนับสนุนปัจจยัการผลิต

       1) การพฒันาพืน้ทีดิ่นเปร้ียว/ดินกรด ไร่ - - 6,686 6,686 100.00
       2) ส่งเสริมการพมันาพืน้ทีดิ่นเค็ม ไร่ - - 200 200 100.00
       3) ส่งเสริมการใช้สารอนิทรียล์ดการใช้สารเคมี ไร่ - - 14,550 14,550 100.00
       4) ส่งเสริมการใช้ปุย๋พชืสดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่ - - 23,420 23,420 100.00
       5) บริการวเิคราะหดิ์นและค าแนะน าการจดัการดิน ตัวอยา่ง - - 3,347 3,347 100.00
           น้ า และพชื
       6) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ขวด - - 17,733 17,733 100.00
       7) สนับสนุนสารเร่ง พด.1 พด.2 พด.7 ซอง - - 3,444 3,444 100.00
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

 6.3 การจดัต้ังธนาคารปุย๋อนิทรีย์
       - ธนาคารปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน - - 170 170 100.00

    6.4 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพมันาทีดิ่น
       1) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพมันาทีดิ่น (ศูนยใ์หม่) แหง่ - - 4 4 100.00
       2) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพมันาทีดิ่น (ต่อยอด) แหง่ - - 12 12 100.00
       3) สนับสนุนปัจจยัการผลิตโครงการจดัต้ังกลุ่ม กลุ่ม - - 1 1 100.00
           (ต่อยอดกลุ่มเขม้แขง็)

    6.5 ฟืน้ฟแูละป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน
       1) รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก กล้า - - 1,332,000 1,332,000 100.00

               (แฝกแจกจา่ย) 
       2) จดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพืน้ทีลุ่่ม -ดอน-สูง ไร่ - - 2,500 2,500 100.00

    6.6 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพือ่บรรเทาภาวะ แปลง - - 26 26 100.00
       โลกร้อน

    6.7 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 21,734,294 21,734,294 15,311,100 15,311,100 100.00

7. ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม
    7.1 ถา่ยทอดความรู้

       - จ านวนเกษตรกรทีเ่ขา้รับการถา่ยทอด ราย 45,555 45,653 732 601 82.10
    7.2 ส่งเสริมสนับสนุนปัจจยัต่าง ๆ ราย 111 76 121 121 100.00
    7.3 จดัท าแผนทีซ้่อนทับภาพถา่ยออร์โธสี ราย 58 25 151 151 100.00

ไร่ 976 744 7,637 7,637 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 202,955 189,146 93.20
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

8. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์
    8.1 ถา่ยทอดความรู้  - การก าหนดแผนไม่สามารถก าหนดต้นปี

       - การจดัท าบัญชีครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ ราย 25,648 21,337 2,381 2,385 100.17    งบประมาณได้เช่นเดียวกบัโครงการอื่น ๆ
    8.2 ติดตามใหค้ าแนะน าเพิม่เติม    ตามปกติ ขึ้นอยู่กบัความพร้อมของกลุ่ม

       1) จ านวนคร้ังในการติดตาม คร้ัง - - - - -    เกษตรกรทีจ่ะรวมตัวกนัขึ้น แขง่ขนัและ
       2) จ านวนเกษตรกร ราย - - - - -    ประกวดการด าเนินงาน ตามนโยบายของ

    8.3 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - - - -    กระทรวงฯ

9. กรมส่งเสรมิการเกษตร
    9.1 ถา่ยทอดความรู้

       1) จ านวนเร่ืองทีถ่า่ยทอด เร่ือง 179 179 445 445 100.00  - เป็นการบูรณาการโครงการและงบประมาณ
       2) จ านวนเกษตรกรทีเ่ขา้รับการถา่ยทอด ราย 10,520 10,520 8,194 19,414 236.93    ในพืน้ที่

    9.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต  - ระหวา่งปีมีการปรับเป้าหมายเป็น    
       1) ชนิดของปัจจยัการผลิต ชนิด 36 36 61 61 100.00    18,238 ราย
       2) จ านวนพืน้ทีท่ีไ่ด้รับ ไร่ 5,298 5,298 22,361 22,361 100.00

    9.3 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,891,298 1,891,298 50,122,817 50,122,817 100.00

10. กรมส่งเสรมิสหกรณ์
      10.1 ถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกบัอดุมการณ์ หลักการ

           วธิกีารสหกรณ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจดัต้ัง
           สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แกเ่กษตรกร/ประชาชน
           กลุ่มเป้าหมาย
           1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ขา้รับการถา่ยทอด ราย 76 76 2,660 3,274 123.08  - เกษตรกรใหค้วามสนใจเขา้ร่วมรับการ
           2) จ านวนจงัหวดัทีไ่ด้รับการถา่ยทอด จงัหวดั 76 76 76 76 100.00    ถา่ยทอดความรู้มากกวา่เป้าหมาย

      10.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 2,169,300 2,169,300 1,756,500 1,637,520 93.23
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

11. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   11.1 จดัประชุมคณะกรรมการฯ และ คร้ัง - - 6 7 116.67
           คณะอนุกรรมการฯ ส่วนกลาง
   11.2 จดัสรรงบประมาณใหแ้ก ่กษ. จงัหวดั คร้ัง 1 2 200.00
   11.3 รวบรวมแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ย คร้ัง - - 1 1 100.00
           ของ กษ. จงัหวดั
   11.4 ติดตามการด าเนินงานโครงการในพืน้ทีข่อง คร้ัง - - 1 1 100.00
           คณะอนุกรรมการฯ
   11.5 รวบรวมผลการปฏบิัติงานและผลการเบิกจา่ย คร้ัง - - 10 9 90.00
           งบประมาณ
   11.6 จดัพธิมีอบรางวลัแกจ่งัหวดัชนะการประกวด คร้ัง - - 1 1 100.00
   11.7 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 7,500,000 7,142,800 95.24

12. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   12.1 ติดตามความกา้วหน้าโครงการ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
   12.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 60,000 40,998 100,000 50,549 50.55
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หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหบ้ริการแกเ่กษตรกรและผู้ใช้น้้าทัว่ไป และเพิม่ปริมาณน้้าในพืน้ทีก่ารเกษตรและอา่งเกบ็น้้าต่าง ๆ

                                                              2. เพือ่ด้าเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารท้าฝน

                                                              3. เพือ่ใหก้ารปฏบิัติภารกจิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธภิาพด้วยการใช้อากาศยาน
เปา้หมายของโครงการ                                     เกษตรกร และผู้ใช้น้้าทัว่ไปในพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัแล้ง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 1,563,429,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. พืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ด้รับประโยชน์จากการปฏบิัติการฝนหลวง ล้านไร่ 160 163.78 102.36
2. พืน้ทีเ่ป้าหมายทีม่ีฝนตกจากการปฏบิัติการฝนหลวง ล้านไร่ 230 223.50 97.17
3. กจิกรรมศึกษาและพฒันาการปฏบิัติการฝนหลวง : จ้านวนโครงการ โครงการ 3 3 100.00
    ศึกษาและความร่วมมือ 
4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,563,429,200 1,136,244,929 72.68
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9. การปฏิบตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่อนุรักษ์น้้าและเกบ็น้้า โดยการจดัการใหน้้้าฝนทีต่กลงมาถกูกกัเกบ็ไวใ้หไ้หลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแกพ่รรณพชื
                                                                ไม่ใหไ้หลบ่าไปกดัเซาะดินในพืน้ทีต่อนล่างใหเ้กดิความเสียหาย กกัเกบ็น้้าไวใ้ช้เพือ่การเกษตรกรรม และเพือ่เป็นต้นแบบการพฒันาแหล่งน้้าชุมชน
                                                            ทีม่ีการบริหารจดัการอยา่งครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ                     1. เกษตรกรในพืน้ทีรั่บประโยชน์ มีแหล่งน้้าไวใ้ช้ท้าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
                                                           2. ทรัพยากรดินในพืน้ทีรั่บประโยชน์ได้รับการบริหาร ปรับปรุง และพฒันาอยา่งครบวงจร
ระยะเวลาของโครงการ                     ต้ังแต่ปี 2555 - 2559
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 57,863,700 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ส้ารวจ ออกแบบ และตีราคาแหล่งน้้าจะพฒันา แหง่ 8 8 100.00
2. ประกวดราคา/จดัซ้ือจดัจา้งแหล่งน้้าจะพฒันา แหง่ 8 8 100.00
3. แหล่งน้้าทีไ่ด้รับการพฒันา แหง่ 8 8 100.00
4. การจดัต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าและการฝึกอบรม กลุ่ม 8 8 100.00
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 57,863,700 55,632,000 96.14  - อยู่ระหวา่งการเบิกจา่ยงบประมาณ และได้ด้าเนินการ

   ขอกนัเงินงบประมาณส้าหรับเบิกจา่ยเหล่ือมปีแล้ว
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เปา้หมาย รอ้ยละ

10. โครงการพัฒนาแหลง่น ้าชุมชน ปงีบประมาณ 2558
ไตรมาสที่ 4 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหก้ารริเร่ิมงานมาจากความต้องการของราษฎร
                                                            2. เพือ่ใหง้านกอ่สร้างยดึถอืความถกูต้องตามหลักวชิาการและใหเ้กดิประโยชน์แกร่าษฎรมากทีสุ่ด
เปา้หมายของโครงการ                     เพือ่ใหส้ามารถมีแหล่งน ้าไวใ้ช้เพือ่การเกษตรไม่วา่จะเป็นการท้านา หรือปลูกพชืนอกฤดูกาลและช่วงฤดูแล้งได้อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง โดยคัดเลือกพื นที่
                                                           จากค้าขอของเกษตรกรทีย่ื่นความจ้านงมายงักรมฯ ตามความเหมาะสมและล้าดับความส้าคัญ เพือ่กอ่สร้างแหล่งน ้าขนาดเล็กและระบบท่อส่งน ้าในไร่นา
ระยะเวลาของโครงการ                     ปี 2558
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 901,384,800 บาท 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ส้ารวจออกแบบแหล่งน ้า แหง่ 150 153 102.00
    1.1 แหล่งน ้าขนาดเล็ก แหง่ 124 124 100.00
    1.2 ระบบส่งน ้าในไร่นา แหง่ 26 29 111.54
2. แหล่งน ้าทีไ่ด้รับการจดัซื อจดัจา้งและกอ่สร้าง แหง่ 150 153 102.00
    2.1 จดัซื อจดัจา้งแล้วเสร็จ แหง่ 150 153 102.00
    2.2 กอ่สร้าง
          1) จ้านวนแหง่ แหง่ 150 153 102.00
          2) ความกา้วหน้าการกอ่สร้าง ร้อยละ 100 102 102.00
3. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 901,384,800 848,227,900 94.10  * เบิกจา่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนือ่งจาก

   - ผู้รับเหมาทิ งงาน
   - อยู่ระหวา่งการเบิกจา่ยงบประมาณ และ
     ได้ด้าเนินการขอกนัเงินงบประมาณส้าหรับ
     เบิกจา่ยเหล่ือมปีเรียบร้อยแล้ว
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11. โครงการพัฒนาแหลง่น ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดนิและน ้า
ไตรมาสที่ 4 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ
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งานส าคญั 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ด้านการพัฒนา 
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น กรมวชิาการเกษตร กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์กรมประมง
กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมหม่อนไหม และส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปัญหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล สามารถเขา้ถงึการบริการทางวชิาการและได้รับการแกไ้ขปัญหาด้านการเกษตรอยา่งครบวงจรในคราวเดียวกนั
และเพือ่บูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานวชิาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลในการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหา
ทางการเกษตรร่วมกนั 

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 46,200  ราย/ปี  จดัคลินิก 308 คร้ัง/ปี (4 คร้ัง/จงัหวดั)
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2545 เป็นต้นมา (เป็นโครงการทีด่ าเนินการต่อเนือ่ง)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 47,119,500 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย. 58)
1. จดักจิกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง/ปี 3,122 3,132 308 308 100.00
2. เกษตรกรลงทะเบียน ราย 921,934 1,744,779 46,200 86,209 186.60
3. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ
    3.1 คลินิกดิน ราย 113,750 125,339 113,750 126,886 111.55
          1) วเิคราะหดิ์นในหอ้งปฏบิัติการ ตัวอยา่ง 47,000 51,133 47,000 54,480 115.91
          2) วเิคราะหดิ์นผ่านการเล้ียงกุ้งกลุาด า ตัวอยา่ง 881 1,441 881 1,039 117.93
          3) หน่วยวเิคราะหดิ์นเคล่ือนที่ ตัวอยา่ง 65,869 72,765 65,869 71,367 108.35
    3.2 คลินิกพชื ราย - 182,681 21,000 24,809 118.14
          1) บริการเบ็ดเสร็จ*

ราย - 177,028 20,000 24,039 120.20
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 5,653 1,000 770 77.00
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12. โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

แผนปฏบิตังิาน  หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย. 58)
    3.3 คลินิกขา้ว ราย - 62,572 16,980 16,980 100.00  - ได้รับงบเพิม่เติมจากคลินิกเกษตรฯ 
          1) บริการเบ็ดเสร็จ*

ราย - 4,378 - 16,980 **    ระดับประเทศ

          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 33 -  - **

    3.4 คลินิกปศุสัตว์ ราย 21,300 36,000 21,300 32,183 151.09

          1) บริการเบ็ดเสร็จ*
ราย - 36,000 21,300 32,183 151.09

          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -

    3.5 คลินิกประมง ราย 19,250 40,561 9,625 17,456 181.36

          1) บริการเบ็ดเสร็จ*
ราย 19,250 40,561 9,625 17,456 181.36

          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - **

    3.6 คลินิกชลประทาน ราย - 158,449 - 120,287 **  - ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณ แต่เขา้ร่วม
          1) บริการเบ็ดเสร็จ*

ราย - 158,391  - 120,287 **    กจิกรรมด้วย

          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 58 - - -
    3.7 คลินิกสหกรณ์ ราย 19,560 34,018 9,800 8,324 84.94
          1) บริการเบ็ดเสร็จ*

ราย 19,560 34,018 9,800 8,324 84.94

          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -

    3.8 คลินิกบัญชี ราย - 264,537 - 27,425 **

          1) บริการเบ็ดเสร็จ*
ราย - 264,537 - 27,425 **

          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
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 หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย. 58)
    3.9 คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.) ราย - 24,819 - 15,118 **

          1) บริการเบ็ดเสร็จ*
ราย - 24,753 - 15,099 **  - ปรับลดเนือ่งจากรายชื่อซ้ า

          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 66 - 19 **  - ปรับลดเนือ่งจากแกไ้ขแล้ว
    3.10 คลินิกหม่อนไหม ราย 32,465 43,760 8,400 10,130 120.60

            1) บริการเบ็ดเสร็จ*
ราย 31,027 42,459 8,200 9,930 121.10

            2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,438 1,301 200 200 100.00

4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 71,793,250 67,484,746 47,119,500 46,762,906 99.24

หมายเหต ุ: 1. บริการเบ็ดเสร็จ*  หมายถงึ เกษตรกรทีไ่ด้รับบริการแกไ้ขปัญหาเสร็จส้ินในวนัจดังานโครงการคลินิกเกษตร

               2. ** หมายถงึ หน่วยงานไม่ได้ต้ังเป้าหมายจ านวนราย จงึไม่สามารถคิดค่าร้อยละได้
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ

 หน่วย



หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์กรมวชิการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการหลวงด ารงชีวติภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและแนวทางของโครงการหลวง
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 173,472,840 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กรมการขา้ว
    1.1 สังเคราะหแ์ละถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานพนัธุ์และ ราย ๖๐๐ ๖๔๒ 600 ๖๑๒ 102.00
          การผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว
    1.2 การเบิกจา่ยงบประมาณ บาท ๑๕,๒๕๑,๒๐๐ ๑๑,๙๘๘,๖๓๘ 16,510,000 ๑๓,๔๙๖,๐๐๐ ๘๑.๗๔

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 ถา่ยทอดความรู้และเพิม่ประสิทธภิาพ
          การเล้ียงสัตวแ์ละประมงตามศักยภาพของพืน้ที่
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธติ
              1.1) ฟาร์มสาธติสุกร แหง่ - - 13 17 130.77
              1.2) ฟาร์มสาธติสัตวป์ีก แหง่ - - 8 9 112.50
              1.3) ฟาร์มสาธติแพะ/ แกะ แหง่ - - 1 1 100.00
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13.1 โครงการหลวง
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ผล เปา้หมาย รอ้ยละ

13. โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง

 หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตังิาน



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
              2.1) ส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย - - 77 94 122.08
              2.2) ส่งเสริมการเล้ียงสัตวป์ีก ราย - - 143 268 187.41
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
              3.1) สนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย - - 6 6 100.00
              3.2) สนับสนุนพนัธุ์สัตวป์ีก ราย - - 6 6 100.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตวต์ามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
              4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วคัซีน เวชภณัฑ์ ราย - - 299 510 170.57
                     โคเนือ้
              4.2) จดัต้ังกองทุนอาหารสัตว์ แหง่ - - 22 25 113.64
              4.3) จดัต้ังกองทุนยาสัตว์ แหง่ - - 12 13 108.33
              4.4) ส่งเสริมการท าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ - - 285 285 100.00
              4.5) ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย - - 594 945 159.09
    2.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 2,575,440 2,076,823 80.64

3. กรมวชิาการเกษตร
    3.1 ร่วมประชุมกบัทางศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง คร้ัง 84 84 4 4 100.00
          ต่าง ๆ
    3.2 งานวชิาการทีส่นับสนุน เสนอแนะ ในเขตพืน้ที่ เร่ือง 84 84 4 4 100.00
          โครงการหลวงในเขตรับผิดชอบ
    3.3 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 630,000 630,000 30,000 30,000 100.00
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แผนปฏบิตังิาน  หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. กรมชลประทาน
    4.1 ฝายไชยา 7 พร้อมระบบส่งน้ า (ระยะ 1) จดัหาน้ า ฝาย 1   - 100 100 100.00
          สนับสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแกน้อย 
          อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    4.2 อาคารบังคับน้ าหว้ยยาบและหว้ยน้อยพร้อมระบบ อาคาร 1   - 100 100 100.00
          ส่งน้ าและอาคารประกอบ จดัหาน้ าสนับสนุนศูนย์
          พฒันาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน 
          จ.เชียงใหม่
    4.3 ระบบส่งน้ าและบ่อพกัน้ าภายในศูนยพ์ฒันาโครงการ- ระบบ 1   - 100 100 100.00
          หลวง จดัหาน้ าสนับสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
          อา่งขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    4.4 ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบ้านขวากเหนือ
จดัหาน้ า ฝาย 1   - 100 100 100.00
          สนับสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหว้ยแล้ง 
          อ.เวยีงแกน่ จ.เชียงราย
    4.5 ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบ้านร่มฟา้หลวง 
จดัหาน้ า
 ฝาย 1   - 100 100 100.00
          สนับสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงผาต้ัง 
          อ.เวยีงแกน่ จ.เชียงราย
    4.6 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท   -   - 41,430,000 41,409,703 99.95

5. กรมพัฒนาทีด่นิ
    5.1 จดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าชุมชนพืน้ทีสู่ง ไร่ - - 4,500 4,791 106.47
    5.2 โครงการขยายผลโครงการหลวง ไร่ - - 5,000 5,000 100.00
    5.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ัญหา
          การปลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื ไร่ - - 1,000 1,000 100.00
    5.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 100,713,600 100,703,800 99.99
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

6. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์
    6.1 อบรมครูบัญชีเยาวชน ราย 30 30 23 40 173.91
    6.2 อบรมการจดัท าบัญชีต้นกล้า/รับจา่ยในครัวเรือน ราย 700 703 700 714 102.00
    6.3 ก ากบัแนะน าการจดัท าบัญชี ราย 700 703 700 714 102.00
    6.4 ติดตามการจดัท าบัญชี ราย 700 703 700 714 102.00
    6.5 ติดตามประเมินผลโครงการ ราย 700 703 70 70 100.00
    6.6 มอบใบประกาศเกยีรติคุณใหโ้รงเรียน โรงเรียน  -  - 11 11 100.00
    6.7 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท  -  - 1,914,000 1,914,000 100.00

7. กรมส่งเสรมิการเกษตร
    7.1 ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรทีถ่กูต้องและ ราย 14,750 14,750 1,500 1,500 100.00
          เหมาะสมกบัศักยภาพของพืน้ที่
    7.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืต้นเมืองหนาวเพือ่การ ไร่ 280 280 65 65 100.00
          เรียนรู้
    7.3 ส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาวเพือ่การเรียนรู้ ไร่ 60 60 71 71 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 3,288,700 3,288,700 850,000 773,000 90.94

8. กรมส่งเสรมิสหกรณ์
    8.1 อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ใหค้ าปรึกษา จงัหวดั 5 5 5 5 100.00
          และสนับสนุนการด าเนินงานแกส่หกรณ์  สหกรณ์ 48 48 48 48 100.00
          กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพืน้ที่  กลุ่มเกษตรกร 2 2 2 2 100.00
          โครงการฯ  กลุ่มเตรียมฯ 3 3 3 3 100.00
    8.2 จดักจิกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน  จงัหวดั 5 5 5 5 100.00
          เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้ประยกุต์ใช้ในการ  กจิกรรม 53 53 53 53 100.00
          ด าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    8.3 สนับสนุนเจา้หน้าทีป่ฏบิัติงานด้านบัญชีและ/หรือ  จงัหวดั 3 3 3 3 100.00
          การตลาด ใหส้หกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  ราย 27 27 27 27 100.00
    8.4 สนับสนุนปัจจยัการผลิตและการตลาดใหส้หกรณ์  จงัหวดั 2 2 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  สหกรณ์ 5 5 5 5 100.00
    8.5 จดัประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพืน้ที่  จงัหวดั 5 5 5 5 100.00
           โครงการหลวง  สหกรณ์ 48 48 48 48 100.00

 กลุ่มเกษตรกร 2 2 2 2 100.00
    8.6 ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินกจิกรรมตลอดจน จงัหวดั 5 - 5 5 100.00
          สรุปผลในภาพรวม และรวบรวมผลการประเมิน สหกรณ์ 48 - 48 48 100.00
          สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีด่ าเนินงานตามแนวทาง  กลุ่มเกษตรกร 2 - 2 2 100.00
          โครงการหลวงเพือ่เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวขอ้ง  กลุ่มเตรียมฯ 3 - 3 3 100.00
    8.7 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 9,449,800 9,449,800 100.00
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รอ้ยละ
แผนปฏบิตังิาน  หน่วย
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เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปศุสัตว ์กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงได้รับน้้าอยา่งทัว่ถงึ น้าองค์ความรู้เทคโนโลยด้ีานการผลิต และการบริหารจดัการทางการเกษตร

ทีป่ระสบผลส้าเร็จจากโครงการหลวงขยายผลไปสู่พืน้ทีสู่งอื่น ๆ เกษตรกรสามารถน้าความรู้และทักษะด้านการเกษตรไปปรับใช้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพภมูิสังคมในแต่ละพืน้ที่
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 39,577,271 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กรมปศุสัตว์
    1.1 ถา่ยทอดความรู้และเพิม่ประสิทธภิาพ
          การเล้ียงสัตวแ์ละประมงตามศักยภาพของพืน้ที่
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธติ
              1.1) ฟาร์มสาธติสุกร แหง่ - - 20 20 100.00
              1.2) ฟาร์มสาธติสัตวป์ีก แหง่ - - 19 19 100.00
              1.3) ฟาร์มสาธติกระต่าย แหง่ - - 5 5 100.00
              1.4) ฟาร์มสาธติแพะ/ แกะ แหง่ - - 2 2 100.00
          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
              2.1) ส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย - - 140 156 111.43
              2.2) ส่งเสริมการเล้ียงสัตวป์ีก ราย - - 218 233 106.88
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เปา้หมาย

 13.2 โครงการขยายผลโครงการหลวง
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ผล เปา้หมาย รอ้ยละ
แผนปฏบิตังิาน  หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
              3.1) สนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย - - 2 2 100.00
              3.2) สนับสนุนพนัธุ์สัตวป์ีก ราย - - 2 2 100.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตวต์ามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
              4.1) สนับสนุนแร่ธาตุ วคัซีน เวชภณัฑ์ ราย - - 180 180 100.00
                     โคเนือ้
              4.2) จดัต้ังกองทุนอาหารสัตว์ แหง่ - - 11 11 100.00
              4.3) จดัต้ังกองทุนยาสัตว์ แหง่ - - 5 5 100.00

              4.4) ส่งเสริมการท้าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ - - 100 100 100.00
              4.5) ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย - - 626 678 108.31
    1.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 2,795,280 2,785,340 99.64

2. กรมชลประทาน
    2.1 ฝายบ้านแม่แมะพร้อมระบบส่งน้้า จดัหาน้้าสนับสนุน ฝาย 1 - 100 100 100.00
          โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้้าปิงตอนบน
          บ้านปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    2.2 อาคารบังคับน้้าหว้ยทีฮือลือ,หว้ยแม่ปอ พร้อมระบบ อาคาร 1 - 100 100 100.00
          ส่งน้้าและบ่อเกบ็น้้า คสล. โครงการขยายผลโครงการ
          หลวงสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
    2.3 ฝายหว้ยไคร้แง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้้า จดัหาน้้า ฝาย 1 - 100 100 100.00
          สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาว ี
          อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    2.4 ฝายน้้าแขวง่พร้อมระบบส่งน้้า จดัหาน้้าสนับสนุน ฝาย 1 - 100 100 100.00  - ได้รับจดัสรรงบประมาณในส่วนของ
          โครงการขยายผลโครงการหลวงน้้าแขวง่ อ.นาหมืน่    งบด้าเนินการ 647,991 บาท 
          จ.น่าน
    2.5 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 32,889,191 32,614,521 99.16

3. กรมส่งเสรมิการเกษตร
    3.1 ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตพชืบนพืน้ทีสู่ง ราย 2,720 2,720 800 800 100.00
    3.2 ทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย 800 800 800 800 100.00
    3.3 จดัท้าแปลงสาธติการปลูกไม้ผลไม้ยนืต้นเมืองหนาว ไร่ 330 330 90 90 100.00
           เพือ่การเรียนรู้
    3.4 จดัท้าแปลงสาธติการปลูกผักเมืองหนาวเพือ่การ ไร่ 145 145 80 80 100.00
          เรียนรู้
    3.5 จดัท้าแปลงสาธติการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเเพือ่การ ไร่ 18 18 10 10 100.00
           เรียนรู้ - - 90 90 100.00
    3.6 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 3,917,440 3,917,440 1,415,000 1,340,000 94.70

4. กรมส่งเสรมิสหกรณ์
    4.1 อ้านวยการ ประสานงาน แนะน้า ใหค้้าปรึกษา จงัหวดั - - 7 7 100.00
          และสนับสนุนการด้าเนินงานแกส่หกรณ์   สหกรณ์ - - 3 3 100.00
          กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพืน้ที ่  กลุ่มเกษตรกร - - 2 2 100.00
          โครงการฯ   กลุ่มเตรียมฯ - - 13 13 100.00
    4.2 จดักจิกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน  จงัหวดั - - 7 7 100.00
          เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้ประยกุต์ใช้ในการ  กจิกรรม - - 29 29 100.00
          ด้าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    4.3 สนับสนุนเจา้หน้าทีป่ฏบิัติงานด้านบัญชีและ/  จงัหวดั - - 1 1 100.00
          หรือการตลาด ใหส้หกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการ  ราย - - 2 2 100.00
          ขยายผลโครงการหลวง
    4.4 สนับสนุนปัจจยัการผลิตและการตลาดใหส้หกรณ์  จงัหวดั - - 1 1 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ  สหกรณ์ - - 2 2 100.00
    4.5 **ติดตามความกา้วหน้าการด้าเนินกจิกรรมตลอดจน   คร้ัง - - 54 54 100.00
          สรุปผลในภาพรวม และรวบรวมผลการประเมิน
          สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีด้่าเนินงานตามแนวทาง
          โครงการหลวงเพือ่เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวขอ้ง
    4.6 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 2,477,800 2,477,800 100.00

หมายเหต ุ: **ขอ้ 4.5 เปล่ียนเป้าหมาย จาก 7 จงัหวดั 3 สหกรณ์  2 กลุ่มเกษตรกร และ 13 กลุ่มเตรียมฯ เป็น จ้านวน (คร้ัง)
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หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ัญหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินได้รับน้้าอยา่งทัว่ถงึ และเรียนรู้ พฒันาต่อยอดภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ

โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการสร้างอาชีพและรายได้ทีส่อดคล้องกบัสภาพภมูิสังคม
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ัญหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื จงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 38,691,260 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กรมประมง
    1.1 ผลิตพนัธุ์สัตวน์้้า ตัว 450,000 456,000 1,000,000 1,022,000 102.20
          - ปล่อยพนัธุ์สัตวน์้้าจดื ตัว 450,000 456,000 1,000,000 1,022,000 102.20
    1.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า ราย 60 60 60 60 100.00
          1) การเล้ียงปลาในบ่อดิน ราย 40 40 20 20 100.00
          2) การเล้ียงปลาในบ่อพลาสติก ราย 20 20 20 20 100.00
          3) การเล้ียงกบแบบล้อมคอกในบ่อดิน ราย  -  - 20 20 100.00
    1.3 ติดตามและแนะน้าเกษตรกร คร้ัง 21 21 24 29 120.83
    1.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 843,480 843,480 921,480 921,000 99.95
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13.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปญัหาพ้ืนที่ปลกูฝ่ินอยา่งยั่งยนื
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 ส่งเสริมการเล้ียงและสุขาภบิาลสัตวแ์ละการผลิต
          อาหารสัตวบ์นพืน้ทีสู่ง
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธติ
               1.1) ฟาร์มสาธติสุกร แหง่ - - 6 6 100.00
               1.2) ฟาร์มสาธติสัตวป์ีก แหง่ - - 18 18 100.00
          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
               2.1) ส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย - - 100 100 100.00
               2.2) ส่งเสริมการเล้ียงสัตวป์ีก ราย - - 160 160 100.00
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
               3.1) สนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย - - 2 2 100.00
               3.2) สนับสนุนพนัธุ์สัตวป์ีก ราย - - 2 2 100.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตวต์ามศักยภาพ
               ของพืน้ที่
               5.1) สนับสนุนแร่ธาตุ วคัซีน เวชภณัฑ์ ราย - - 30 30 100.00
                      โคเนือ้
               5.2) จดัต้ังกองทุนอาหารสัตว์ แหง่ - - 4 4 100.00
               5.3) จดัต้ังกองทุนยาสัตว์ แหง่ - - 6 6 100.00
               5.4) ส่งเสริมการท้าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ - - 20 20 100.00
               5.5) ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย - - 180 300 166.67
    2.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 1,910,780 1,531,933 80.17
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

3. กรมชลลประทาน
    3.1 ฝายบ้านปิพอ พร้อมระบบส่งน้้า โครงการขยายผล ฝาย 1 - 100 99 99.00
          โครงการหลวง เพือ่แกป้ัญหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื 
          อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่
    3.2 สระเกบ็น้้าหว้ยทีคีพร้อมระบบส่งน้้าและอาคาร สระ 1 - 100 100 100.00
          ประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวง 
          เพือ่แกป้ัญหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื อ .อมกอ๋ย 
          จ.เชียงใหม่
    3.3 อาคารบังคับน้้าบ้านผาส้าราญ พร้อมระบบส่งน้้า อาคาร 1 - 100 100 100.00
          และบ่อเกบ็น้้า คสล. (ระยะที ่2) โครงการขยายผล
          โครงการหลวงเพือ่แกป้ัญหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื 
          อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    3.4 ฝายพร้อมระบบส่งน้้าบ้านหว้ยขนุน จดัหาน้้า ฝาย 1 - 100 100 100.00
          สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง
          เพือ่แกป้ัญหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื ต .แม่ต่ืน 
          อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    3.5 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 35,199,000 34,658,259 98.46

4. กรมส่งเสรมิการเกษตร
    4.1 ถา่ยทอดเทคโนโลยแีละจดัท้าแผนการผลิต ราย 1,400 1,400 600 600 100.00
          ของเกษตรกร
    4.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว/ไม้ยนืต้น ไร่ 80 80 52 52 100.00
    4.3 ฝึกอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีารถนอมและแปรรูป กลุ่ม 26 26 10 10 100.00
          ผลผลิตทางการเกษตร
    4.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 952,000 952,000 660,000 660,000 100.00
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หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer คือ มีความรู้ในเร่ืองทีท่ าอยู่ มีขอ้มูลประกอบการตัดสินใจ มีการบริหารจดัการผลผลิตและการตลาดมีความตระหนัก
ถงึคุณภาพสินค้าและความปลอดภยัของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม มีความภมูิใจในความเป็นเกษตรกร และมีรายได้รวมภาคการเกษตรไม่ต่ ากวา่
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรทัว่ไป  เกษตรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) และเจา้หน้าที ่(Smart Officer) ทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2557 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 298,436,700 บาท (เฉพาะปี 2558) 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2555

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กรมการขา้ว
    1.1 ประชุมชี้แจงเจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบโครงการ คร้ัง - - 3 1 33.33
    1.2 ส ารวจ/คัดกรอง Smart Farmer จงัหวดั 50 50 - - -

ราย - - 7,000 6,659 95.13
    1.3 จดัท าแปลงในศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบด้านขา้ว แหง่ - - 200 200 100.00
    1.4 น าเกษตรกรศึกษาดูงานในศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบ ราย - - 7,000 3,312 47.31
          ด้านขา้ว
    1.5 สัมมนาเครือขา่ย Smart Farmer ต้นแบบด้านขา้ว ราย 530 145 200 199 99.50
    1.6 ฝึกอบรม หลักสูตร "การพฒันาสมรรถนะ ราย 120 120 200 179 89.50
          Smart Farmer สู่การเป็นต้นแบบ"
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 14. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    1.7 เผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลงาน Smart Farmer คร้ัง 1 1 1 1 100.00
    1.8 จดัท าส่ือและเอกสารเพือ่การเผยแพร่ ชนิด 4 4 4 3 75.00
    1.9 อบรมหลักสูตรการพฒันากสิกรรมธรรมชาติฯ คน - - 59 59 100.00
    1.10 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 45,350,000 30,775,000 20,000,000 18,790,000 93.95

2. กรมประมง
    2.1 คัดเลือกเกษตรกร ราย 20,000 20,264 25,340 25,502 100.64
    2.2 อบรมเกษตรกร ราย 20,000 20,264 25,340 25,502 100.64
    2.3 การจ าแนกกลุ่มเกษตรกร
          1) เกษตรกรกลุ่ม Existing Farmer ราย 12,000 13,784 15,340 21,062 137.30
          2) เกษตรกรกลุ่ม Developing Farmer ราย 8,000 11,168 10,000 4,440 44.40  - ผลงานสะสมของเกษตรกรกลุ่ม
    2.4 คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ราย - - 200 397 198.50    Developing Farmer ลดลงจาก
    2.5 คัดเลือกเกษตรกร Smart Officer ต้นแบบ ราย - - 200 231 115.50    เป้าหมายเนือ่งจากเกษตรกรถกูพฒันา
    2.6 ติดตามประเมินผล จงัหวดั/คร้ัง - 76 76/12 76/7 100/58.33    ใหเ้ป็นเกษตรกรกลุ่ม Existing Farmer
    2.7 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 39,935,200 39,935,200 100.00

3. กรมปศุสัตว์
    3.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับการถา่ยทอดองค์ความรู้เขา้สู่ระบบ ราย 29,400 30,126 30,000 30,416 101.39
           Smart Farmer
    3.2 เจา้หน้าทีท่ีไ่ด้รับการถา่ยทอดองค์ความรู้เขา้สู่ระบบ ราย 600 611 - - -
           Smart Officer
    3.3 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 37,360,000 30,126,000 35,881,800 35,881,800 100.00
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. กรมหมอ่นไหม
    4.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับการพฒันาเตรียมความพร้อม ราย 250 282 250 321 128.40
           สู่ Smart Farmer
    4.2 เกษตรกรทีไ่ด้รับการพฒันาเป็น Smart Farmer ราย 100 136 100 151 151.00
    4.3 จดัฝึกอบรมหลักสูตรเขม้ขน้เพือ่เพิม่ความสามารถ
           ใหแ้กเ่กษตรกร Smart Farmer
           1) อบรมการใช้งานระบบ (โครงการพฒันาศักยภาพ ราย - - 80 81 101.25
               Smart Farmer หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพ
               ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการ
               กระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทยระยะที ่1)
           2) เทคนิคหลักการเจรจาธรุกจิขั้นพืน้ฐาน/การน าเสนอ ราย 100 100 100 100 100.00
               สินค้า
           3) ความรู้คอมพวิเตอร์ขั้นพืน้ฐาน/การซ้ือ-ขายทาง ราย 45 45 105 115 109.52

           4) ความรู้คอมพวิเตอร์ขั้นพืน้ฐาน/การซ้ือ-ขายทาง ราย - - 50 50 100.00
               อเิล็กทรอนิกส์ (เจา้หน้าที่)
           5) พฒันาผลิตสินค้าหม่อนไหมคุณภาพ/บรรจภุณัฑ์ ราย 25 25 50 50 100.00
               (เจา้หน้าที่/เกษตรกร)
    4.4 พฒันาศักยภาพเกษตรกรหม่อนไหมเชิงธรุกจิ
          โดยมีเจา้หน้าที ่Smart Officer เป็นเพือ่นคู่คิด
          ทัง้ด้านการผลิตและการตลาด
          1) ส่งเสริมพฒันาเกษตร Smart Farmer ในรูปแบบ กลุ่ม 10 10 11 11 100.00
              กลุ่มเครือขา่ย หรือคลัสเตอร์ส่ิงทอ หรือสหกรณ์
              หรือวสิาหกจิชุมชน
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

          2) ส่งเสริมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมแกเ่กษตรกรรุ่นใหม่
              2.1) สนับสนุนวสัดุส าหรับหอ้งเล้ียงไหม ราย - - 150 150 100.00
                     แบบประหยดัพร้อมอปุกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่
              2.2) ฝึกอบรมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมแกเ่กษตรกร ราย - - 150 150 100.00
                     รุ่นใหม่ หลักสูตร 10 วนั
          3) ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ืองแนวทางการผลิต ราย 100 100 100 138 138.00
              หม่อนไหมแบบกลุ่มเครือขา่ยธรุกจิระดับประเทศ 
              (เจา้หน้าที่/เกษตรกร)
          4) ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ืองแนวทางการผลิต ราย - - 40 40 100.00
              หม่อนไหมแบบกลุ่มเครือขา่ยธรุกจิระดับเขต
              (เจา้หน้าที่/เกษตรกร)
          5) สัมมนารายงานการด าเนินงานของระบบลงทะเบียน ราย - - 220 274 124.55
              (โครงการพฒันาศักยภาพ Smart Farmer 
              หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยระบบเทคโนโลยี
              สารสนเทศ เพือ่การจดัการกระบวนการผลิตและ
              การตลาดไหมไทย ระยะที ่1) (เจา้หน้าที่/เกษตรกร/
              ผู้ประกอบการ)
          6) ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนขอ้คิดเหน็ในระหวา่ง ราย 50 50 50 51 102.00
              กลุ่ม Smart Farmer/Smart Officer 
              และองค์กรร่วม
          7) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้และการเสนอผลงาน
              ทางวชิาการหม่อนไหมในเวทีประชุมวชิาการ
              หม่อนไหมระหวา่งประเทศ
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

              7.1) ประชุมวชิาการหม่อนไหมระหวา่งประเทศ ราย - - 4 4 100.00
                     ISC คร้ังที ่23 ณ สาธารณรัฐอนิเดีย
              7.2) ประชุมวชิาการหม่อนไหมระหวา่งประเทศ ราย - - 1 1 100.00
                     BACSA International Conference
                     คร้ังที ่7
          8) ส่งเสริมการตลาดต่างประเทศใหแ้กผ่ลิตภณัฑ์ไหม ราย - - 3 3 100.00
              มาตรฐานของ Smart Farmer/Smart Officer
              ร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์ณ ประเทศในแถบยโุรป
          9) การจดัต้ังคลังสมองด้านหม่อนไหม เล่ม - - 1,500 1,500 100.00
    4.5 ส่งเสริมการจดัท าแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหม
          Smart Farmer ต้นแบบ 15 แหง่
          1) พฒันาแหล่งเรียนรู้ใหม้ีความพร้อมและเหมาะสม แหง่ - - 15 15 100.00
              ต่อการถา่ยทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรขา้งเคียง
          2) จดัท าตัวอยา่งของจริงพร้อมอธบิายความเพือ่ให้ ชุด - - 15 15 100.00
              ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้จริง
          3) จดัท าชุดขอ้มูลองค์ความรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ ชุด - - 15 15 100.00
              เช่น โรลอพั โปสเตอร์
          4) เรียนรู้การถา่ยทอดองค์ความรู้โดยครู/เกษตรกร ราย 2,000 2,005 1,500 1,500 100.00
              ปราดเปร่ือง
    4.6 เรียนรู้การถา่ยทอดองค์ความรู้โดยครู/เกษตรกร ราย - - 150 265 176.67
          ปราดเปร่ือง แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (โรงเรียนเกษตรกร 
          5 แหง่)
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    4.7 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการ ราย - - 400 400 100.00
          กระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทยในการขบัเคล่ือน
          Smart Farmer และ Smart Officer
    4.8 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตหม่อนไหมของเกษตรกร
          โดยการส่งเสริมระบบการผลิตปัจจยัการผลิตทีดี่และ
          เหมาะสมในระดับชุมชน
          1) ส่งเสริมการท าแปลงขยายพนัธุ์หม่อนในชุมชน ไร่ - - 10 20 200.00
          2) ส่งเสริมการจดัต้ังกลุ่มผู้เล้ียงไหมวยัออ่น ทีบ่ริหาร
              จดัการโดยกลุ่มเกษตรกรเครือขา่ย/กลุ่มวสิาหกจิ
              ชุมชน/สหกรณ์
              2.1) ฝึกอบรมเทคนิคการเล้ียงไหมวยัออ่นและ ราย - - 60 60 100.00
                     การบริหารจดัการไหมวยัออ่นทีดี่และเหมาะสม
                     (เกษตรกร)
              2.2) สนับสนุนวสัดุอปุกรณ์เพือ่เพิม่ศักยภาพ กลุ่ม - - 4 4 100.00
                     การผลิตไหมวยัออ่นของกลุ่มเกษตรกร    
                     ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
    4.9 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 14,240,500 12,979,870 14,240,500 9,960,783 69.95

5. ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม
    5.1 เกษตรกรได้รับการพฒันาเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง ราย - - 6,409 6,624 103.35
          1) เกษตรกรได้รับการพฒันา ราย - - 4,337 4,458 102.79
          2) การพฒันามาตรฐานสินค้า GAP ราย - - 1,250 1,303 104.24
          3) การพฒันามาตรฐานสินค้าเตรียมเขา้สู่มาตรฐาน ราย - - 822 863 104.99
              เกษตรอนิทรีย์
    5.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - 66,537,000 63,724,500 95.77
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
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6. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์
    6.1 อบรมการจดัท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ราย 100,000 101,103 100,000 100,052 100.05
    6.2 ก ากบัการจดัท าบัญชี ราย 100,000 100,103 100,000 100,000 100.00
    6.3 ติดตามการจดัท าบัญชี ราย 100,000 99,797 100,000 100,000 100.00
    6.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 31,651,800 31,651,800 30,735,800 30,735,800 100.00

7. กรมส่งเสรมิการเกษตร
    7.1 ฝึกอบรม Existing Smart Farmer ใหเ้ป็นเกษตรกร ราย 3,850 3,850 - - -
          ต้นแบบ
    7.2 อบรม Developing Smart Farmer ใหเ้ป็น Existing ราย 10,000 10,000 - - -
           Smart Farmer
    7.3 พฒันาเกษตรกรทัว่ไปใหเ้ป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง ราย - - 15,000 15,876 105.84
           (Smart Farmer)
    7.4 สร้างเครือขา่ย Smart Farmer ต้นแบบระดับจงัหวดั ราย - - 1,540 1,540 100.00
    7.5 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 10,238,000 8,208,346 11,200,000 9,953,801 88.87

8. กรมส่งเสรมิสหกรณ์
    8.1 ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการสหกรณ์ การท าธรุกจิในรูปแบบ จงัหวดั 76 76 76 76 100.00
          สหกรณ์ และความรู้เกี่ยวกบัการเกษตรทีเ่หมาะสม ราย 3,900 3,996 3,050 3,050 100.00
          กบัเกษตรกรสมาชิก
    8.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 2,121,400 2,121,400 1,846,300 1,846,300 100.00
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9. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    9.1 โครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่
          โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
          1) ศูนยเ์ครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์ - 1,180 120 137 114.17  - จ านวนศูนยฯ์ ทีร่่วมโครงการฯ ลดลง 
          2) เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 275,600 290,986 15,200 15,575 102.47    1 ศูนย ์จากไตรมาสที ่3 เนือ่งจาก
          3) เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย 127,825 127,565 12,985 12,582 96.90    มีศูนยฯ์ ใน จ.หนองบัวล าภ ูมีขอ้จ ากดั
          4) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,164,250,000 1,164,250,000 61,060,100 60,167,210 98.54    ในการหาเกษตรกร จงึขอยกเลิกการ
               4.1) งบอดุหนุน บาท 946,250,000 946,250,000 45,000,000 44,284,334 98.41    เขา้ร่วมโครงการฯ
               4.2) งบรายจา่ยอื่น บาท 218,000,000 218,000,000 16,060,100 15,882,876 98.90
    9.2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงชุมชน
          1) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงชุมชน ศูนย์ 5,530 5,039 110 111 100.91
          2) เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ราย 175,445 156,584 3,300 3,419 103.61
          3) เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย - - 3,300 3,300 100.00
          4) โรงเรียนทีร่่วมโครงการ โรงเรียน 1,867 2,182 - - -
          5) นักเรียนทีร่่วมโครงการ ราย 70,636 119,793 - - -
          6) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,255,830,300 1,255,830,000   17,000,000 16,839,705 99.06

    

207

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์กรมวชิาการเกษตร ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ใหม้ีความรู้ทางด้านทฤษฎแีละปฏบิัติ โดยผ่านกลไกของวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาการเกษตรทีย่ั่งยนื

และเป็นการแกไ้ขปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต
เปา้หมายของโครงการ บุคคลทัว่ไป นักศึกษาในสถาบันศึกษา ผู้จบการศึกษาด้านเกษตรกรรม เกษตรกร /บุตรหลานเกษตรกร และผู้สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2555 - 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 42,750,100 บาท (เฉพาะป ี2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2556

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กรมการขา้ว
    1.1 ส่งเสริมอาชีพยวุชาวนารุ่นใหม่ 4 รุ่น ราย - - 200 200 100.00
    1.2 ปลูกขา้วปลูกใจเด็กไทยรักขา้ว ราย 500 500 300 300 100.00
    1.3 ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองขา้วในโรงเรียน แหง่ 65 65 50 50 100.00
    1.4 แขง่ขนัปลูกขา้วในโรงเรียน (ขา้วนอกนา) โรงเรียน 108 108 108 108 100.00
    1.5 สร้างและพฒันาชาวนารุ่นใหม่ ราย 200 200 150 150 100.00
    1.6 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 2,009,000 1,415,462 2,500,000 2,374,796 94.99

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 เกษตรกรสมาชิกกลุ่มได้รับการถา่ยทอดองค์ความรู้ ราย 7,200 8,043 8,000 8,383 104.79
    2.2 ศูนยเ์รียนรู้ทีไ่ด้รับการประเมิน ศูนย์ 230 230 300 327 109.00
    2.3 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 8,840,900 8,840,900 6,915,100 6,915,100 100.00
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

3. กรมวชิาการเกษตร
    3.1 ฝึกอบรมด้านการผลิตพชืและการจดัการ ราย 13,938 20,681 840 920 109.52  - ด าเนินการจดัการฝึกอบรมใน 9 จงัหวดั
          เทคโนโลยด้ีานการเกษตร    ทีไ่ด้รับการประสานงานจาก ส.ป.ก.จงัหวดั 
    3.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 8,740,000 5,311,400 535,000 535,000 100.00    ส่วนจงัหวดัทีเ่หลือกรมฯ ใหก้ารสนับสนุน

   ในการเป็นวทิยากร

4. ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม
    4.1 สถาบันอาชีวศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ แหง่ 19 19 19 - -
    4.2 สร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่
          1) กจิกรรมการสร้างโอกาสเขา้ถงึองค์ความรู้
              - หลักสูตรการพฒันาเกษตรกรอยา่งยั่งยนื ราย 37,730 39,653 3,500 3,854 110.11
          2) กจิกรรมการสร้างโอกาสเขา้ถงึทีดิ่น
              2.1) หลักสูตรการพฒันาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 2,010 1,055 300 86 28.67  - มีผู้สมัครเขา้ร่วมน้อย เนือ่งจากมีขอ้จ ากดั
                     3 เดือน    หลายด้าน เช่น ระยะเวลาและหลักเกณฑ์
              2.2) หลักสูตร ปวส. เกษตรกรรม ราย 2,090 1,975 200 130 65.00    ในการสมัครเขา้ร่วม
   4.3 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 307,822,600 240,938,500 32,800,000 31,174,500 95.04

5. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์
    5.1 งานสอนแนะการจดัท าบัญชีรับ-จา่ยในครัวเรือน ราย 31,774 26,063 4,000 4,675 116.88
          และต้นทุนอาชีพ
    5.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - - - -  - เจยีดจา่ยจากงบประมาณด าเนินโครงการ

   ภายใต้โครงการพฒันาภมูิปัญญาทางบัญชี
   สู่ต้นทุนอาชีพ
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หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่บรรเทาภาระหนีสิ้นของเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ทีป่ระสบอทุกภยั ปี 2554

2. เพือ่ใหส้มาชิกน าส่วนต่างของรายได้ ทีไ่ม่ต้องช าระดอกเบีย้ไปฟืน้ฟอูาชีพและพฒันาคุณภาพชีวติ ใหส้ามารถมีเงินมาช าระหนีไ้ด้ต่อไปในอนาคต
3. เพือ่ใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่ขาดสภาพคล่อง จากการพกัช าระหนี ้ใหก้บัสมาชิกและด าเนินธรุกจิได้ตามปกติ

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีป่ระสบอทุกภยั 63 จงัหวดั 847 แหง่  สมาชิก  83,845 ราย  บัญชีขอ้มูลหนี ้ณ วนัทีป่ระสบอทุกภยั 9,603,000,000 บาท
(ปี 2558 ด าเนินการในพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั 36 จงัหวดั 294 แหง่ สมาชิก 27,469 ราย บัญชีขอ้มูลหนี ้ณ วนัทีป่ระสบอทุกภยั 3,074,253,000 บาท)

ระยะเวลาของโครงการ รวม 3 ปี ต้ังแต่ปี 2555 - 2558 (ปี 2557 ไม่ได้รับงบประมาณ จงึเล่ือนมาด าเนินการในปี 2558 เป็นปีที ่3)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,647,584,000 บาท (ปี 2558 จ านวน 203,907,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. สมาชิก (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เขา้ร่วมโครงการ  1. * ปี 2558 เป็นสมาชิกทีไ่ด้รับการ
    1.1 สมาชิกสหกรณ์การเกษตร แหง่/ราย 779/82,699 779/82,699 * * -    ช่วยเหลือรายเดิม
    1.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร แหง่/ราย 68/1,146 68/1,146 * * -  2. การจา่ยชดเชยดอกเบีย้ใหก้บัสมาชิก
2. สมาชิกได้รับการช่วยเหลือด้านหนีสิ้น ราย 83,845 83,845 27,469 26,493 96.45    เป็นการจา่ยต่อเนือ่ง 3 ปี โดยสมาชิก
3. สมาชิกได้รับการขยายเวลาช าระหนี ้(เงินกู้เดิม) แหง่ 786 786 294 294 100.00    ทีไ่ด้รับสิทธกิารชดเชยในปีที ่2 และ 3

ราย 77,920 77,920 26,631 25,655 96.34    เป็นสมาชิกรายเดิมทีเ่คยได้รับสิทธใินปีที ่1
    3.1 ยอดหนี ้ขยายเวลาการช าระหนี้ บาท 9,378,000,000 9,378,000,000 3,035,000,000 3,032,000,000 99.90  3. ปี 2558 จบโครงการ สมาชิกพน้จาก
    3.2 ยอดเงินชดเชยดอกเบีย้ใหส้มาชิก บาท 1,435,144,000 1,435,144,000 202,909,000 183,980,000 90.67    โครงการ คือ สมาชิกทีไ่ด้รับการชดเชย

   ดอกเบีย้ตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลือ
   ด้านหนีสิ้นฯ และสมาชิกทีไ่ม่ได้การชดเชย
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16. มาตรการให้ความช่วยเหลอืดา้นหน้ีสนิสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยป ี2554
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. สมาชิกได้รับการฟืน้ฟแูละพฒันาอาชีพ (เงินกู้ใหม่) แหง่ 61 61 16 16 100.00    ดอกเบีย้ จ านวน 976 ราย เนือ่งจาก
ราย 5,925 5,925 838 838 100.00    ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการ

    4.1 ยอดเงินกู้ฟืน้ฟแูละพฒันาอาชีพ บาท 225,000,000 225,000,000 39,253,000 39,253,000 100.00
          - ยอดเงินชดเชยดอกเบีย้ (3%) บาท 8,533,000 8,533,000 998,000 998,000 100.00   
    4.2 สมาชิกทีส่ามารถช าระหนีต้ามก าหนด ราย 56,376 56,376 838 838 100.00    
          - ยอดหนีท้ีช่ าระหนีต้ามก าหนด บาท 6,343,000,000 6,343,000,000 39,253,000 39,253,000 100.00
    4.3 สมาชิกทีต้่องออก (พน้) จากโครงการ แหง่ 553 553 294 294 100.00

ราย 56,376 56,376 27,469 27,469 100.00
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,443,677,000 1,443,677,000 203,907,000 184,978,000 90.72
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หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่บรรเทาภาระหนีสิ้นของเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีม่ีรายได้น้อยและมีปัญหาการส่งช าระหนี ้และเพือ่พฒันาอาชีพและเพิม่รายได้

ใหแ้กส่มาชิก ใหส้ามารถส่งช าระหนีไ้ด้ภายหลังเขา้ร่วมโครงการ

เปา้หมายของโครงการ ครอบคลุมพืน้ที ่76 จงัหวดั รวม 1,473 สหกรณ์ 792 กลุ่มเกษตรกร 

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ 1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 58

งบประมาณของโครงการ จ านวน 3,684,714,000 บาท

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ แหง่ 2,265 1,796 887 835 94.14  1. จากการส ารวจขอ้มูลสมาชิกเร่ิมด าเนินการ

    1.1 จ านวนสหกรณ์ แหง่ 1,473 1,266 843 795 94.31    ในเดือน ก.ค. 55 และโครงการได้รับอนุมัติ

    1.2 กลุ่มเกษตรกร แหง่ 792 530 44 40 90.91    จาก ครม. เมือ่วนัที ่27 ส.ค. 56 ท าให้

2. การชดเชยดอกเบีย้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร    ปีงบประมาณ 57 เป็นการด าเนินงานปีที ่1

    2.1 กรณีหนีค้้างช าระ ราย 173,713 128,730 80,291 65,599 81.70    และปี 58 เป็นปีที ่2

บาท 467,298,000 286,645,000 201,826,000 151,867,000 75.25  2. ปี 58 เป็นสมาชิกรายเดิมทีเ่คยได้รับสิทธิ

    2.2 กรณีหนีป้กติ-พกัต้น ราย 158,440 143,178 94,917 87,183 91.85    ในปีที ่1

บาท 391,578,000 305,401,000 239,610,000 210,319,000 87.78  3. มีการปรับเป้าหมายการอบรมฟืน้ฟอูาชีพ
    2.3 กรณีหนีป้กติ-ไม่พกัต้น ราย 476,993 381,655 70,227 53,235 75.80  4. สมาชิกพน้จากโครงการเนือ่งจากบางส่วน

บาท 586,945,000 463,981,000 188,299,000 122,182,000 64.89    ไม่ผ่านการอบรมฟืน้ฟอูาชีพ และสหกรณ์/

   กลุ่มเกษตรกรหรือสมาชิกบางรายสละสิทธิ์
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 17. โครงการพักหน้ีเกษตรกรรายยอ่ยและประชาชนผู้มีรายไดน้้อยที่มีหน้ีสนิคงค้างต่า่กว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค่าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

3. การอบรมฟืน้ฟอูาชีพ สมาชิกหนีค้้างช าระ    ในการเขา้ร่วมโครงการจากการชดเชย

    3.1 สมาชิกทีม่ีสถานะหนีค้้างช าระ ราย 173,713 88,117 - - -    ดอกเบีย้ล่าช้า สมาชิกบางรายช าระหนี้

    3.2 สมาชิกทีผ่่านการอบรมฟืน้ฟอูาชีพ ราย 88,117 87,493 - - -    ระหวา่งปีและบางรายผิดนัดช าระหนี ้

    3.3 งบประมาณการอบรมฟืน้ฟอูาชีพ บาท 521,139,000 262,479,000 - - -    เป็นต้น

    3.3 สมาชิกทีผ่่านการอบรม สามารถจดัท าแผนได้ ราย 88,117 87,493 - - -  5. ปีที ่2 สมาชิกกรณีหนีป้กติพน้จากโครงการ

          1) สมาชิกมีเงินออม 1% ของเงินต้นคงเป็นหนี้ ราย 88,117 - 80,291 65,599 81.70    เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นหนีร้ะยะส้ัน

          2) รัฐบาลจา่ยเงินชดเชยดอกเบีย้ใหร้วม (4%) บาท 467,298,000 286,645,000 201,826,000 151,867,000 75.25  6. ปีที ่1 มีการเบิกจา่ยเงินเกนิ 38.263 
4. สมาชิกทีต้่องออก (พน้) จากโครงการ    ล้านบาท ได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว

    4.1 กรณีหนีค้้างช าระ ราย - 86,220 - 21,894 -

    4.2 กรณีหนีป้กติ-พกัต้น ราย - 15,262 - 55,995 -

    4.3 กรณีหนีป้กติ-ไม่พกัต้น ราย - 95,338 - 328,420 -

5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,966,960,000 1,356,769,000 629,736,000 484,367,487 76.92
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หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค่าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ
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ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมวชิาการเกษตร 
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ผลักดันใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง (Hub) เมล็ดพนัธุ์เขตร้อนของเอเชีย

2. เพือ่เป็นศูนยก์ลางการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีกี่ยวกบัเมล็ดพนัธุ์ทัง้ระบบ
3. เพือ่ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืส าหรับปรับเปล่ียนใหเ้กษตรกรในพืน้ทีม่ีความเหมาะสมใช้เมล็ดพนัธุ์ดีในการเพาะปลูก

เปา้หมายของโครงการ 1. ผลิตพนัธุ์พชืพนัธุ์ดี ชั้นพนัธุ์คัด/หลัก/ขยาย เพือ่ใช้ภายในประเทศและส่งออก จ านวน 500 ตัน 
2. จ านวนศูนยท์ีไ่ด้รับการพฒันาในการผลิตและการรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ จ านวน 2 ศูนย์
3. เมล็ดพนัธุ์ทีไ่ด้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพือ่ออกใบรับรอง จ านวน 2,000 ตัวอยา่ง

ระยะเวลาขของโครงการ ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 438,084,600 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 80,684,600 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืพนัธุ์ดี ชั้นพนัธุ์คัด/หลัก/ขยาย ตัน 450 450.981 500 335.66 67.13  - ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการ
    พชืไร่และพชืผักเพือ่ใช้ภายในประเทศและส่งออก    ผลิตเมล็ดพนัธุ์ ดังนี้
    1.1 ถั่วเหลือง ตัน 300 300.981 350 223.56 63.87  1. ถั่วเหลือง ด าเนินการปลูก 2 ฤดูปลูก

    - ฤดูแล้ง ธ.ค. 57 - เม.ย. 58
    - ฤดูปลายฝน ก.ค. 58 - พ.ย. 58

    1.2 ถั่วเขยีว ตัน 150 150 150 112.10 74.73  2. ถั่วเขยีว ด าเนินการปลูก 3 ฤดูปลูก
    - ฤดูแล้ง ธ.ค. 57 - เม.ย. 58
    - ฤดูต้นฝน พ.ค. 58 - ส.ค. 58
    - ฤดูปลายฝน ก.ค. 57 - พ.ย. 58
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18.1 โครงการผลติเมลด็พันธุ์พืชพันธุ์ด ีชั้นพันธุ์คัด/หลกั/ขยาย พืชไร่ และพืชผัก
18. โครงการพัฒนาเปน็ศูนยก์ลางการผลติเมลด็พันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

   ปัจจบุันอยู่ระหวา่งด าเนินการปรับปรุง
   สภาพเมล็ดพนัธุ์ และตรวจสอบคุณภาพ
   ของเมล็ดพนัธุ์ทีไ่ด้ (ทัง้กอ่นและหลังปรับ-
   ปรุงสภาพ) คาดวา่จะได้ผลผลิตตาม
   เป้าหมายในช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. 58

2. จ านวนศูนยท์ีไ่ด้รับการพฒันาในการผลิตและการรับรอง ศูนย์ 1 1 2 2 100.00  - ด าเนินการพฒันาหอ้งปฏบิัติการตรวจ
    คุณภาพเมล็ดพนัธุ์ จ านวน 2 ศูนย์    รับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ของหน่วยงาน 

   เพือ่การผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์  
   จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก ่ศูนยว์จิยัและ
   พฒันาเมล็ดพนัธุ์พชืพษิณุโลก จ.พษิณุโลก
   และส านักควบคุมพชืและวสัดุการเกษตร 
   กรมวชิาการเกษตร โดยอยู่ในขั้นตอน
   เตรียมการขอรับรองหอ้งปฏบิัติการตาม
   มาตรฐาน ISTA

3. เมล็ดพนัธุ์ทีไ่ด้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพือ่ออกใบรับรอง ตัวอยา่ง 2,000 2,499 2,000 4,575 228.75  - ตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพนัธุ์พชืเพือ่ออก
   ใบรับรอง เป้าหมาย 2,000 ตัวอยา่ง 
   ด าเนินการได้ 4,575 ตัวอยา่ง และตรวจ
   สอบโรคทีติ่ดกบัเมล็ดพนัธุ์เพือ่ส่งออก 
   เป้าหมาย 1,000 ตัวอยา่ง ด าเนินการได้ 
   1,017 ตัวอยา่ง

4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 63,640,000 63,527,400 80,684,600 76,270,000 94.53

216

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกลูถั่ว และการบริหารจดัการกลุ่ม 

2. มีศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกลูถั่วชุมชน
3. มีเมล็ดพนัธุ์พชืตระกลูถั่วคุณภาพดีกระจายในระบบการผลิตของเกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ 1. พฒันาเจา้หน้าทีส่่งเสริมการเกษตรจ านวน 150 ราย ใหม้ีความรู้ความสามารถในการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธุ์
2. ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธุ์ใหแ้กเ่กษตรกร 3,200 ราย 
3. จดัต้ังและพฒันาศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธุ์ 160 ศูนย์
4. น าร่องพฒันาศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกลูถั่วต้นแบบ จ านวน 1 ศูนย ์

ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 13,000,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. การพฒันาเจา้หน้าทีแ่ละคณะกรรมการศูนย์
    1.1 จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการเจา้หน้าที ่ ราย 100 100 80 80 100.00

    1.2 จดัอบรมเจา้หน้าที่ ราย 100 100 70 70 100.00
    1.3 จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการคณะกรรมการศูนย์ ราย - - 360 360 100.00
2. การจดัต้ังและพฒันาศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกลูถั่ว
    ชุมชน
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมายผลเปา้หมาย

 แผนปฏบิตังิาน

18.2 โครงการผลติเมลด็พันธุ์พืชตระกูลถ่ัวชุมชน (ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลสิง)
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557

รอ้ยละ

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    2.1 จดัต้ังและพฒันาศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกลูถั่ว ศูนย์ 120 120 160 160 100.00
          ชุมชน
    2.2 ถา่ยทอดความรู้แกเ่กษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ ราย 2,400 2,400 3,200 3,200 100.00
          (จดัเวทีเรียนรู้)
    2.3 จดัท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ ไร่ 4,800 4,800 6,400 6,400 100.00
3. ศึกษาการด าเนินงานการพฒันาศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธุ์พชื
    ตระกลูถั่วชุมชนต้นแบบระดับเขต
    - จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการเจา้หน้าที่ ราย - - 50 50 100.00
4. ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ดีทีผ่ลิตได้ ตัน - - 480 - -  - ผลผลิตออกในช่วงเดือน พ .ย. - ธ.ค. 58
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 15,387,000 10,611,559 13,000,000 13,000,000 100.00
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

 แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละผล เปา้หมาย

หน่วย



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ปริมาณการผลิตเมล็ดพนัธุ์และยกระดับการผลิตเมล็ดพนัธุ์ดีคุณภาพของสหกรณ์ 

2. เพือ่ประชาสัมพนัธส่ื์อสารภาพลักษณ์เมล็ดพนัธุ์สหกรณ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจแกเ่กษตรในการใช้เมล็ดพนัธุ์ดี
3. เพือ่กระจายเมล็ดพนัธุ์ดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพนัธุ์ดีของสหกรณ์อยา่งทัว่ถงึ
4. เพือ่เสริมสภาพคล่องด้านการเงินทุนหมุนเวยีนแกส่หกรณ์ในการผลิตและการรับซ้ือเมล็ดพนัธุ์จากสมาชิก

เปา้หมายของโครงการ 1. ผลิตเมล็ดขา้วคุณภาพดี 38,600 ตัน ผลิตเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง 1,400 ตัน  รวม 40,000 ตัน
2. ยกระดับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว เมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง ไปสู่ระดับทีสู่งขึ้น

ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558
งบประมาณ (ตัง้แตเ่ริ่มโครงการ - ป ี2558) จ านวน 76,684,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

เมล็ดพันธุ์ขา้วและเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเหลือง
1. ประชุมชี้แจงโครงการแกเ่จา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบ คร้ัง/ราย 2/200 2/200 - - -
2. จดัสัมมนาและศึกษาดูงานการถา่ยทอดเทคโนโลยี คร้ัง/ราย 5/200 5/213 3/120 3/120 100.00
    ด้านการผลิต/การจดัการธรุกจิ/การตลาดเมล็ดพนัธุ์
3. อดุหนุนค่าใช้จา่ยทางการตลาดในการผลิตและกระจาย
    เมล็ดพนัธุ์ดีแกส่หกรณ์ 
    3.1 เมล็ดพนัธุ์ขา้ว ตัน 30,200 30,954 38,600 31,505 81.62
    3.2 เมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง ตัน 1,300 1,152 1,400 1,932 138.00
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ผล

18.3 โครงการยกระดบัการผลติและกระจายพันธุ์ดขีองสถาบนัเกษตรกร
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. จดักจิกรรมสร้างเครือขา่ยการผลิตและการตลาดเมล็ดพนัธุ์ คร้ัง 111 131 39 37 94.87
    สหกรณ์
5. จดักจิกรรมงานประชาสัมพนัธส่ื์อสารภาพลักษณ์ยกระดับ คร้ัง 1 1 39 37 94.87
    ความเขา้ใจเมล็ดพนัธุ์สหกรณ์การใช้เมล็ดพนัธุ์
6. เมล็ดพนัธุ์  
    6.1 ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีส่หกรณ์รวบรวมได้ ตัน 45,104 45,104 49,617 35,010 70.56  - จากปัญหาภยัแล้งสหกรณ์ไม่สามารถ
    6.2 ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีผ่่านมาตรฐานรับซ้ือคืน ตัน 42,502 42,502 46,870 34,900 74.46    ผลิตเมล็ดพนัธุ์ได้ตามแผน
          จากสมาชิก
    6.3 ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ขา้วผ่านมาตรฐานหลังปรับปรุง ตัน 39,276 39,276 41,168 31,505 76.53
          สภาพ
7. ถั่วเหลือง  
    7.1 ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลืองทีส่หกรณ์รวบรวมได้ ตัน 1,261 1,261 4,001 2,320 57.99
    7.2 ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลืองทีผ่่านมาตรฐานรับซ้ือคืน ตัน 1,261 1,261 3,946 2,318 58.74
          จากสมาชิก
    7.4 ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลืองผ่านมาตรฐานหลังปรับปรุง ตัน 1,151 1,151 3,782 1,932 51.08
          สภาพ
8. จดัอบรมพฒันายกระดับสหกรณ์เป้าหมายทีม่ีหอ้งปฏบิัติการ แหง่/ราย/คร้ัง - - 6/40/1 6/40/1 100.00
    ไปสู่ระบบ ISO/IEC 17025
9. พฒันายกระดับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์เป้าหมายไปสู่ระดับ
    ทีสู่งขึ้น
    9.1 จากสหกรณ์ระดับศักยภาพต่ าพฒันาไปสู่ระดับ
          ศักยภาพปานกลาง
          1) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว แหง่ - - 10 - -  - ด าเนินการส้ินสุดโครงการในปี 59
          2) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง แหง่ - - 1 - -

220

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    9.2 จากสหกรณ์ระดับศักยภาพปานกลางพฒันาไปสู่ระดับ
          ศักยภาพสูง
          1) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว แหง่ - - 10 - -
          2) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง แหง่ - - 1 - -
10. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 36,684,200 86,222,762 76,684,200 64,161,946 83.67
       1) ส่วนกลาง บาท - - 791,200 690,552 87.28
       2) ส่วนภมูิภาค บาท - - 3,893,000 3,285,173 84.39
       3) งบเงินอดุหนุน บาท - - 72,000,000 60,186,220 83.59
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หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ และองค์การสะพานปลา

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหผ้ลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายทีผ่ลิตใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏบิัติทางการเกษตรทีดี่ (Good Flagship Project)

เปา้หมายของโครงการ ผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยัส าหรับการบริโภค หรือส่งจ าหน่ายต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าส าคัญ 5 ชนิด คือ ขา้ว ผัก ไก ่สุกร และกุ้ง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2557 - 2561

งบประมาณของโครงการ จ านวน 3,873,668,100 บาท (เฉพาะปี 2558)

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

กรมการขา้ว
1. ตรวจสอบรับรองและสนับสนุนการผลิตขา้ว

              1.1) ตรวจฯ อายฯุ รายเกา่ แปลง 26,000 26,000 40,000 40,000 100.00  - อยู่ระหวา่งรอผลการตรวจประเมิน
   คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน ก.พ. 59

              1.2) ตรวจฯ รายใหม่ แปลง 27,000 27,000 10,000 10,000 100.00  - อยู่ระหวา่งรอผลการตรวจประเมิน
   คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน ก.พ. 59

ตัวอยา่ง 530 530 500 53 10.60  - วเิคราะหดิ์นและน  า 53 ตัวอยาง และ
              ขา้วเปลือก    ผลผลิตขา้วเปล์อกยงัไม่อยู่ในฤดูกาล

ชุด 53,000 53,000 53,000 53,000 100.00    ปลูกขา้ว 447 ตัวอยา่ง คาดวา่จะแล้ว
   เสร็จเดือน เม.ย. 59
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ผล เปา้หมาย รอ้ยละ

          1) รับรองระบบการผลิตขา้ว GAP

          2) การตรวจวเิคราะหส์ารเคมีตกค้างในผลผลิต

เปา้หมาย

          3) การจดัท าเอกสารตรวจประเมิน

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

19. โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน (Flagship Project)

    1.1 ตรวจสอบและรับรองการผลิตในระดับฟาร์ม

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

 แผนปฏบิตังิาน



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2. โครงการพฒันาต้นแบบใหก้ารรับรองเป็นกลุ่ม
    (Group Certification)
    2.1 การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขา้ว GAP
          1) จดัเวทีเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรแปลงรายเด่ียว ราย - - 50,000 50,000 100.00
          2) การพฒันาระบบควบคุมภายในของกลุ่ม กลุ่ม 120 120 140 140 100.00
          3) การรับรองแบบกลุ่ม กลุ่ม 120 120 140 140 100.00
    2.3 ส่งเสริมโรงสีขา้วเขา้สู่มาตรฐาน GMP โรง 24 24 8 8 100.00
3. พฒันาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
    ใหไ้ด้มาตรฐานสร้างความมัน่ใจคุณภาพสินค้าขา้ว
    3.1 พฒันาผู้ตรวจประเมิน
          1) อบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตขา้ว GAP ราย 500 500 300 295 98.33

ราย 200 181 200 - -  - คืนเงินงบประมาณใหก้รมการขา้ว
              และรับรองมาตรฐานขา้ว    

ราย 50 50 50 50 100.00  - จดัเมือ่วนัที ่23 - 25 ธ.ค. 57
              โรงสีขา้ว GAP

ราย - - 50 50 100.00  - จดัเมือ่วนัที ่15 - 19 ธ.ค. 57
              พนัธุ์ขา้ว
          5) อบรมบุคลากรหน่วยตรวจรับรองระบบ ราย 50 29 35 35 100.00  - จดัเมือ่วนัที ่6 - 8 ม.ค. 59 ณ กรุงเทพฯ
              ISO/IEC 17065 และ Internal audit
              ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขา้ว GAP
    3.2 พฒันาหน่วยตรวจรับรอง (IB) เพือ่รับรอง ราย 45 44 50 50 100.00  - จดัเมือ่วนัที ่12 - 14 ม.ค. 59 
          การถา่ยโอนภารกจิกองตรวจสอบฯ    ณ นครราชสีมา

              223

          4) พฒันาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ด

          2) สัมมนาเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจสอบ

          3) พฒันาผู้ตรวจประเมินระบบการตรวจรับรอง

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. ประชาสัมพนัธร์ะบบการผลิตขา้วคุณภาพของไทย
   เพือ่สร้างความมัน่ใจของผู้บริโภค
   4.1 จดังานประชาสัมพนัธร์ะบบตรวจสอบและรับรอง ครั ง - - 1 1 100.00  - จดัในวนัที ่14 ส.ค. 58 ณ โรงแรมเซ็นทารา
         มาตรฐานขา้ว    ศูนยร์าชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
   4.2 จดัท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธด้์านการรับรอง ชุด - - 1 1 100.00
         ระบบมาตรฐานขา้ว
5. พฒันาบรรจภุณัฑ์และการเชื่อมโยงตลาดสินค้า กลุ่ม - - 2 2 100.00  - กลุ่มที ่1 วสิาหกจิชุมชน กลุ่มผลิตภณัฑ์
    (ขา้ว Q) โดยสนับสนุนการสร้างบรรจภุณัฑ์ส าหรับ    เกษตรปลอดภยั 
    สินค้าคุณภาพ (ขา้ว Q)  - กลุ่มที ่2 กลุ่มวสิาหกจิศูนยข์า้วชุมชน

   บ้านส่งยาง
6. อบรมการเตรียมผู้ประกอบการโรงสีขา้ว เพือ่พฒันา ราย 70 70 100 100 100.00
    ระบบการจดัการโรงสีขา้ว GMP
7. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 118,350,000 50,839,811 134,674,300 70,368,424 52.25  - กนัเหล่ือมปีส าหรับ Outsource
กรมประมง
๑. พฒันาเกษตรกรผู้เลี ยงกุ้งใหม้ีการผลิตตามระบบ ราย 15,000 15,300  -  -  -  - ไม่มีกจิกรรมในปี 2558
    คุณภาพทีดี่ (GAP)

2. ตรวจรับรองฟาร์มกุ้งโดยสนับสนุนภาคเอกชน ราย 5,000 168 5,500  -  -  - กรมประมงด าเนินการตรวจรับรองฟาร์ม
    ในการตรวจรับรอง (ถา่ยโอน)    กุ้ง โดยสนับสนุนภาคเอกชนในการตรวจ

   รับรองต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ 2557
   (ตั งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กนัยายน 2558) 
   จ านวน 2,500 ฟาร์ม
 - ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน
   ปี 2558 
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   1. ปีงบประมาณ 57 ความล่าช้าในการ

   ด าเนินงาน เนือ่งจากผู้ประกอบการฟาร์ม

   เพาะเลี ยงกุ้งทะเลประสบปัญหาโรค EMS  

   โดยต่อเนือ่งมาถงึปี 58 ซ่ึงประสบปัญหา

   ภาวะภยัแล้งและฝนทิ งช่วงท าใหฟ้าร์ม

   ชะลอการเลี ยง ท าใหบ้ริษัทหอ้งปฏบิัติ

   การกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั (CLT) 

   ยงัไม่สามารถเขา้ตรวจและเกบ็ตัวอยา่ง

   เพือ่การทดสอบทางหอ้งปฏบิัติการได้

   และกรมประมงอยู่ระหวา่งเร่งรัดเพือ่ให้

   การด าเนินการครบตามเป้าหมาย 5,000

   ฟาร์ม

   2. ปีงบประมาณ 58 กรมประมงได้ด าเนิน

   การท าสัญญาจดัซื อจดัจา้งกบับริษัทหอ้ง

   ปฏบิัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั

   (CLT) เมือ่วนัที ่3 ส.ค. 58 และได้จดัส่ง

   บัญชีฟาร์มเพือ่ให ้CLT จดัเตรียมแผน

   ส าหรับการตรวจประเมินเพือ่การรับรอง 

   (CB) และตรวจประเมินและทดสอบทาง

   หอ้งปฏบิัติการ (IB) ส าหรับสัญญษปี

   งบประมาณ 58 แล้วเมือ่วนัที ่13 ส.ค. 58 

   จ านวน 500 ฟาร์ม 225
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3. ด าเนินงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
    ใหไ้ด้มาตรฐานตลอดทั งกระบวนการผลิตจากต้นน  า

    ถงึปลายน  า
    3.1 ตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน ฟาร์ม 32,008 32,141 32,000 31,243 97.63  - ผลการตรวจประเมินฟาร์มต่ ากวา่เป้าหมาย

   เนือ่งจากช่วงปีทีผ่่านมาเกษตรกรผู้เลี ยง
   กุ้งทะเลประสบปัญหาโรค EMS ท าให้
   ยกเลิกและชะลอการเลี ยง จงึไม่สามารถ
   เขา้ตรวจประเมินฟาร์มได้

    3.2 ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงงาน 320 313 320 315 98.44  - ผลการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงาน 
    3.3 ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพสินค้าประมง ตัวอยา่ง 113,989 125,996 116,149 135,280 116.47    ต่ ากวา่เป้าหมาย เนือ่งจากเลิกกจิการ
4. ควบคุมและตรวจติดตามคุณภาพและความปลอดภยั ตัวอยา่ง 5,312 4,727  -  -  -    จ านวน 5 โรง
    ในแหล่งเพาะเลี ยงจดัท าฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล

5. เฝ้าระวงัโรคสัตวน์  าชายฝ่ังและเฝ้าระวงัโรคกุ้งทะเล ตัวอยา่ง 40,180 55,675 42,050 83,965 199.68

6. ด าเนินการเพือ่รองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า
    โดยก าหนดใหสิ้นค้าประมงทีส่่งออกต้องมีใบรับรอง
    การจบัสัตวน์  า เพือ่ยนืยนัวา่สินค้าไม่ได้มาจากการท า
    ประมงทีผิ่ดกฎหมาย จ าแนกเป็น
    6.1 ออกใบรับรองการจบัสัตวน์  าใหเ้รือประมงไทย ฉบับ 13,400 13,724 12,300 10,599 86.17  - การออกใบรับรองได้จ านวนไม่เป็นไป
    6.2 ตรวจสุขอนามัยเรือประมงและท่าเทียบเรือ ล า 1,100 1,120 1,100 1,173 106.64    ตามแผน เนือ่งจากขึ นอยู่กบัสถานการณ์
7. ปรับปรุงบ ารุงและรักษาสายพนัธุ์กุ้ง ส่งเสริมเกษตรกร ชนิด 3 3 3 3 100.00    ของการส่งออกของปีนั น ๆ และบริษัทที่
    เขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม    ขอยื่นใบรับรองฯ
8. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ้งทะเล โรง - - 300 300 100.00
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9. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพอ่แม่พนัธุ์ปลานิลตาม ฟาร์ม - - 44 44 100.00
    หลักพนัธศุาสตร์
10. ตรวจประเมินฟาร์มเลี ยงปลานิลตามมาตรฐาน ราย - - 800 796 99.50  - เกษตรกรชะลอการเลี ยง เนือ่งจากประสบ
      อาหารปลอดภยั    ปัญหาภยัแล้ง ท าใหเ้จา้หน้าทีไ่ม่สามารถ
11. จดัประกวดปลาสวยงามระดับภมูิภาคภายในประเทศ ครั ง - - 4 4 100.00    เขา้เกบ็ตัวอยา่งเพือ่ตรวจประเมินฟาร์มได้
12. พฒันาการเกษตรอนิทรีย์
      12.1 ฝึกอบรมบุคคลภายนอกหลักสูตร ราย 200 237 170 172 101.18
              การเพาะเลี ยงสัตวน์  าอนิทรีย์
      12.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑ์ ครั ง 28 30 28 28 100.00
              สัตวน์  าอนิทรีย์
      12.3 พฒันาฟาร์มเพาะเลี ยงสัตวน์  าเขา้สู่มาตรฐาน ฟาร์ม 9 9 13 13 100.00

              อนิทรีย์
13. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,258,956,000 1,166,580,039 1,697,964,500 1,630,457,965 96.02

กรมปศุสัตว์
๑. โครงการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
    ๑.๑ ตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไกแ่ละสุกร ฟาร์ม 1,550  - 40  -  -  - หน่วยงานตรวจด าเนินการตรวจไปแล้ว
    ๑.๒ จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตวท์ีไ่ด้รับ แหง่ 41,100 55,861 41,100 55,682 135.48    ทั งหมด 40 ฟาร์ม ซ่ึงอยู่ในขั นตอนการ
          บริการพฒันาและตรวจประเมินมาตรฐาน    พจิารณาผล จ านวน 24 ฟาร์ม และอยู่ใน
    ๑.๓ จ านวนตัวอยา่งทีไ่ด้รับการตรวจวเิคราะห์ ตัวอยา่ง 327,400 361,835 327,400 391,279 119.51    ขั นตอนการด าเนินงานของหน่วยตรวจ
          คุณภาพสินค้าปศุสัตวต์ามเกณฑ์มาตรฐาน    จ านวน 16 ฟาร์ม คาดวา่พร้อมส่งมอบงาน
          ทีก่ าหนด    ได้ภายในวนัที ่9 พฤศจกิายน 2558
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    ๑.4 จ านวนคอมพาร์ทเมนต์ทีไ่ด้รับการตรวจ คอมพาร์ท 90 110 75 84 112.00
          ประเมินมาตรฐาน เมนท์
2. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,324,786,700 1,183,863,087 775,515,500 679,905,585 87.67

กรมวชิาการเกษตร
1. จ านวนแหล่งผลิตทีไ่ด้รับการตรวจสอบเพือ่รับรอง ฟาร์ม 82,900 129,027 82,900 96,037 115.85
    มาตรฐานตามระบบจดัการคุณภาพ GAP พชื (ผัก/
    ผลไม้)
2. จ านวนโรงงานคัดบรรจ ุแปรรูปทีไ่ด้รับการตรวจสอบ โรงงาน 720 720 720 946 131.39
    เพือ่รับรองตามมาตรฐานการจดัการตามระบบ GMP
3. จ านวนหอ้งปฏบิัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและ หอ้ง 30 30 30 40 133.33  - พฒันาหอ้งปฏบิัติการโดยการรักษาสภาพ/
    ปัจจยัการผลิตทีไ่ด้รับการพฒันาตามมาตรฐานสากล ปฏบิัติการ    ขอบขา่ยการรับรอง/เตรียมความพร้อม
4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 610,721,500 610,258,300 244,958,000 237,820,000 97.09    เพือ่ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC:17025

   รวม 30 หอ้งปฏบิัติการด าเนินการได้ 40
   หอ้งปฏบิัติการ (รักษาสภาพหอ้งปฏบิัติการ
   ทีไ่ด้รับการรับรองแล้วจ านวน 35 หอ้ง
   ปฏบิัติการ และเป็นการเตรียมความพร้อม
   เพือ่ยื่นขอการรับรอง 5 หอ้งปฏบิัติการ)

กรมส่งเสรมิการเกษตร
ราย 189,613 189,613 167,177 168,973 101.07

    สินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพ
    1.1 พฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร พชืผัก ไม้ผล สมุนไพร ราย 45,640 45,640 33,290 33,290 100.00
    1.2 ลดความเส่ียงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพชื ราย 26,460 26,460 37,380 37,380 100.00
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    1.3 ส่งเสริมความสามารถในการแขง่ขนัของกล้วยไม้ ราย 7,000 7,000 320 320 100.00
    1.4 ส่งเสริมการใช้ปุย๋เพือ่ลดต้นทุนการผลิต ราย  -  - 17,640 17,640 100.00
    1.5 จดัระบบการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื นที่ ราย/แหง่ 2,310 2,310 77 77 100.00
    1.6 ส่งเสริมการหยดุเผาในพื นทีก่ารเกษตร ราย 3,600 3,600 1,000 1,000 100.00
    1.7 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพทางการเกษตร ราย - - 37,400 38,300 102.41
    1.8 พฒันาองค์กรเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชน ราย 56,189 56,189 40,070 40,966 102.24
            ใหผ้ลิตสินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน
           1) ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพการเกษตร ราย  -  - 27,840 28,452 102.20
               กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยวุเกษตรกร
           2) พฒันาศักยภาพด้านเคหกจิการเกษตร ราย  -  - 6,930 6,930 100.00
               และการแปรรูป
           3) ส่งเสริมและพฒันาวสิาหกจิชุมชน ราย  -  - 5,300 5,584 105.36
2. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 936,319,100 885,414,000 878,836,400 871,525,400 99.17

กรมส่งเสรมิสหกรณ์
1. ส่งเสริมและติดตามผลการด าเนินธรุกจิรวบรวม แหง่  -  - 92 92 100.00
    และจ าหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วม ตัน  -  - 40,000 29,035 72.59    
    โครงการ
2. จดัประชุมเพือ่สร้างเครือขา่ยการด าเนินธรุกจิของ ครั ง  -  - 1 1 100.00
    สถาบันเกษตรกร
3. ประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ และส่งเสริมการขายผลไม้ ครั ง  -  - 1 2 200.00
    ของสถาบันเกษตรกรในฤดูการผลิต ปี 2558
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เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. ประสานคู่ค้าผลไม้หรือช่องทางการตลาดสินค้าผลไม้ ราย  -  - 10 7 70.00
    ใหแ้กส่ถาบันเกษตรกรทีด่ าเนินธรุกจิรวบรวมและ

    จ าหน่ายผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2558
5. ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ/อนุกรรมการของ ครั ง  -  - 12 7 58.33
    กระทรวงฯ ในการแกไ้ขปัญหาผลไม้
6. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท  -  - 10,304,300 9,432,479 91.54

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ

1. การพฒันาด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
    1.1 เตรียมความพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจดัท า ครั ง 30 30 30 28 93.33

          มาตรฐานบังคับ
    1.2 พฒันาด้านการมาตรฐาน เร่ือง 5 7 4 5 125.00

    1.3 พฒันาการส่งเสริมระบบการรับรองฟาร์ม ราย 500 525 400 514 128.50

          มาตรฐานแบบกลุ่ม
    1.4 จดัระบบงานหน่วยตรวจ (IB) ด้านสินค้าเกษตร เร่ือง 3 3 - - -

2. การสร้างความเชื่อมัน่ในมาตรฐานสินค้าเกษตร
    และอาหาร
    2.1 ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วตัถดิุบคุณภาพ จงัหวดั 71 71 71 71 100.00
    2.2 จดันิทรรศการเพือ่เสริมสร้างความเขา้ใจด้าน ครั ง 4 5 4 5 125.00
          มาตรฐานและการรับรองของไทยในต่างประเทศ
    2.3 สร้างระบบอาหารศึกษา กจิกรรม 4 4 4 4 100.00
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ

          และอาหาร



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    2.4 เตือนภยัสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก ราย 3,600 3,600 - -  -
    2.5 สร้างความเขม้แขง็การแจง้เตือนความปลอดภยั ราย - - 4,000 3,800 95.00
          อาหารและอาหารสัตว์
3. การพฒันาอาหารฮาลาลภายใต้ยทุธศาสตร์ประเทศ

    - พฒันาด้านมาตรฐานและขดีความสามารถ กจิกรรม 3 3 3 3 100.00
       การตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล 
4. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 47,009,200 39,463,500 44,465,000 38,383,800 86.32

องค์การสะพานปลา
1. ปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง แหง่ 1 - 1 - -  - อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

บาท 39,760,700 39,570,000 71,550,100 32,391,200 45.27  1. ในปี 2558 ได้ด าเนินการเบิกจา่ย
    1.1 ด าเนินการกอ่สร้าง    งบผูกพนัมาจากปี 2557 วงเงิน 
    1.2 จดัส่งงวดงานที ่3 -4    190,700 บาท
    1.3 รับเงินค่ากอ่สร้าง  2. ผูกพนังบปี 2558 ไปปี 2559
    1.4 น าเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา    วงเงิน 38,968,200 บาท
          เหน็ชอบงบประมาณลงทุนเพิม่เติมระหวา่ง
          ปี 2559 (งบผูกพนัจากปี 2558)
2. ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงชุมพร แหง่  -  - 1 - -  - อยู่ระหวา่งการด าเนินการ

บาท  -  - 8,378,000 7,986,600 95.33  1. ผลการเปิดซองวงเงิน 8,250,000 บาท
    2.1 ด าเนินการกอ่สร้าง    ต่ ากวา่งบประมาณ
    2.2 จดัส่งงวดงานที ่6 - 9 (งวดสุดท้าย)  2. วงเงินเหลือจา่ย 128,000 บาท
    2.3 รับเงินค่ากอ่สร้าง    โอนไปด าเนินการปรับปรุงลานจอดรถ

   ของสะพานปลากรุงเทพฯ
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

3. ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานท่าเทียบเรือประมงภเูกต็ แหง่  -  - 1 - -  - อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
บาท  -  - 3,522,000 2,856,900 81.12  1. ผลการเปิดซองวงเงิน 3,450,000 บาท

    3.1 ด าเนินการกอ่สร้าง    ต่ ากวา่งบประมาณ
    3.2 จดัส่งงวดงานที ่5 - 7 (งวดสุดท้าย)  2. วงเงินเหลือจา่ย 72,000 บาท
    3.3 รับเงินกอ่นสร้าง    โอนไปด าเนินการปรับปรุงลานจอดรถ

   ของสะพานปลากรุงเทพฯ
4. ปรับปรุงพื นทีโ่รงประมูลคัดเลือกสัตวน์  าสะพานปลา แหง่  -  - 1 - -  - อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
    กรุงเทพฯ บาท  -  - 3,500,000 2,400,000 68.57  1. ผลการเปิดซองวงเงิน 2,400,000 บาท
    4.1 ด าเนินการกอ่สร้าง    ต่ ากวา่งบประมาณ
    4.2 จดัส่งงวดงานที ่1 - 3 (งวดสุดท้าย)  2. วงเงินเหลือจา่ย 1,100,000 บาท
    4.3 รับเงินค่ากอ่สร้าง    โอนไปด าเนินการปรับปรุงลานจอดรถ
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 39.36 39.57 86,950,100 45,634,700 52.48
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หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมการขา้ว

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ยกระดับคุณภาพขา้วไทยด้วยการผลิตขา้ว Pre GAP พฒันาระบบการผลิตขา้ว Pre GAP และเพือ่เตรียมความพร้อมเกษตรกรกอ่นเขา้สู่การผลิตขา้ว

ด้วยมาตรฐานทีสู่งขึ้น (GAP/อนิทรีย์)

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีแ่ปลงขา้ว Pre GAP จ านวน 25,000 แปลง 250 ชุมชน และวเิคราะหตั์วอยา่งขา้ว 600 ตัวอยา่ง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2558

งบประมาณของโครงการ จ านวน 40,625,000 บาท (เฉพาะปี 2558)

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย ชุมชน 250 250 100.00

     2.1 หลักสูตรวทิยากรหลักส าหรับเจา้หน้าทีโ่ครงการ Pre GAP ราย 100 101 101.00

     2.2 หลักสูตรผู้ประเมินและทีป่รึกษาเกษตรกรระบบการผลิต ราย 624 626 100.32

            ขา้ว Pre GAP

     2.3 จดัเวทีเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร ชุมชน 250 250 100.00

3. ประเมินแปลงขา้ว Pre GAP แปลง 25,000 23,300 93.20  - ภาคใต้งดตรวจ 3 ศูนยท์ีรั่บผิดชอบ
4. วเิคราะหตั์วอยา่งขา้ว ตัวอยา่ง 600 600 100.00    
5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 40,625,000 22,043,286 54.26

233

20. โครงการสง่เสริมการผลติข้าวปลอดภัยดว้ยการปฏิบตัทิางการเกษตรที่ดขีั้นพ้ืนฐานส าหรับข้าว (Pre GAP)

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

2. อบรมความรู้อยา่งเป็นระบบ

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน

(ภายใตโ้ครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน Flagship Project)

เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำและป้องกนัควำมสูญเสียทีเ่กดิจำกโรคตำยด่วนของกุ้งทะเลจำกอำกำรตำยด่วน (EMS)
เปา้หมายของโครงการ จงัหวดัชำยทะเล 22 จงัหวดั
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ 2558
งบประมาณของโครงการ จ ำนวน 95,985,500 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

กิจกรรมที ่1 การน าเขา้พ่อแมพั่นธุ์และผลิตลูกกุ้งคุณภาพ
  1. น ำเขำ้พอ่แม่พนัธุ์กุ้งทะเลคุณภำพ ตัว 1,500 1,500 100.00
  2. ผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียสใหแ้กห่น่วยงำนในสังกดักรมประมง ล้ำนตัว 1,500 712.33 47.49  - ผลผลิตไม่ได้ครบตำมเป้ำหมำยทีต้ั่งไว ้เนือ่งจำกกำรผลิต
      เพือ่เป็นพอ่แม่พนัธุ์และจ ำหน่ำยใหแ้กเ่กษตรกรผู้เขำ้ร่วมโครงกำรฯ    ลูกกุ้งของกรมประมงผลิตตำมควำมต้องกำรซ้ือของ

   เกษตรกรทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรรวมทัง้ผลิตตำมควำมสนใจ
   สำยพนัธุ์กุ้ง ซ่ึงบำงสำยพนัธุ์ทีน่ ำเขำ้มำอำจยงัไม่เป็นที่
   รู้จกัมำกนัก ส่งผลใหเ้กษตรกรไม่นิยมซ้ือกุ้งสำยพนัธุ์นัน้
   จงึมีก ำลังผลิตต่ ำ ภำพรวมของกำรผลิตทัง้หมดจงึไม่เป็น
   ไปตำมเป้ำหมำย

  3. เล้ียงขนุลูกกุ้งระยะนอเพลียสเพือ่เป็นพอ่แม่พนัธุ์กุ้งทะเลคุณภำพ ตัว 100,000 39,408 39.41  - กำรเล้ียงขนุลูกกุ้งระยะนอเพลียสเพือ่เป็นพอ่แม่พนัธุ์
   กุ้งทะเลคุณภำพ : กรมประมงมีเป้ำหมำยทีจ่ะผลิตพอ่แม่
   พนัธุ์กุ้งทะเลคุณภำพ (F1) จ ำนวน 100,000 ตัว
   ด ำเนินกำรเล้ียงขนุเป็นระยะเวลำประมำณ 6 เดือน
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21. โครงการแก้ไขปญัหาเร่งดว่นเพ่ือควบคุมและลดความสญูเสยีของสนิค้ากุ้งทะเลจากอาการตายดว่น EMS
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

   โดยหน่วยงำนในสังกดั 11 แหง่ และเร่ิมจ ำหน่ำยพอ่แม่
   พนัธุ์กุ้งทะเลคุณภำพ (F1) ใหแ้กเ่กษตรกรทีส่นใจได้
   ต้ังแต่เดือน มิ.ย. 58 โดยจ ำหน่ำยพอ่แม่พนัธุ์กุ้งทะเล
   ไปแล้วทัง้ส้ิน 39,408 ตัว (ขอ้มูล ณ วนัที ่3 ก.ย. 58)
   ทัง้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยจะน ำเขำ้เป็นรำยได้แผ่นดิน

กิจกรรมที ่2 เพ่ิมประสิทธภิาพระบบคัดกรองปอ้งกัน/เฝ้าระวงัโรคกุ้ง
เพ่ือยบัยั้ง EMS
  - บริกำรตรวจคัดกรองโรคกุ้งทะเลรวมทัง้ตรวจแบคทีเรียแกเ่กษตรกร ตัวอยำ่ง 75,000 76,540 102.05
กิจกรรมที ่3 เพ่ิมก าลังการผลิตหวัเชือ้จุลินทรยี ์(ปม.1) เพ่ือฟ้ืนฟู
แหล่งเลีย้งกุ้งทะเล
  1. ผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย ์ปม .1 สูตรผง เพือ่แจกจำ่ยใหแ้กเ่กษตรกร ซอง 100,000 105,100 105.10
  2. ผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย ์ปม .1 สูตรน้ ำ เพือ่แจกจำ่ยใหแ้กเ่กษตรกร ขวด - 132,388 -
งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บำท 95,985,500 93,567,834 97.48  - ปีงบประมำณ 57 ได้ด ำเนินกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ

   ไปแล้วทัง้ส้ิน จ ำนวน 75,700,786 บำท
 - กรมประมงได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ (งบกลำง)
   ประจ ำปี 57 ทีก่นัไวเ้บิกเหล่ือมในปีงบประมำณ 58
   จ ำนวน 20,284,704 บำท และได้ด ำเนินกำร
   โอนงบประมำณดังกล่ำวไปยงัหน่วยงำนภมูิภำค
   เพือ่ด ำเนินกจิกรรมในโครงกำรฯ เบิกจำ่ยแล้วเสร็จ
   ในเดือน ม.ค. 58 จ ำนวน 93,567,834 บำท
   คงเหลือ 2,417,667 บำท (คงเหลือจำกกำรเบิกจำ่ย
   ของหน่วยด ำเนินกำร 2,282,962 บำท และส่วนที่
   ยงัไม่ได้โอนไปต้ังเบิกจำ่ยทีห่น่วยด ำเนินกำรจ ำนวน
   134,704 บำท)

235

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
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หน่วยงานรับผิดชอบ หนว่ยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหมอ่นไหม กรมพฒันาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร 
และส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร)

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกจิใหไ้ด้สินค้าเกษตรที่มคุีณภาพและปริมาณสอดคล้องกบัความต้องการ
2. เพื่อใหม้เีขตเกษตรเศรษฐกจิที่เหมาะสมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
3. เพื่อใหก้ารก าหนดนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาสินค้าเกษตรแต่ละชนดิมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบัฐานทรัพยากรของประเทศ

เป้าหมายของโครงการ การจัดท าฐานข้อมลูเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกจิ การปรับรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรในเขตที่มคีวามเหมาะสมนอ้ยหรือไมเ่หมาะสม เพื่อปรับเปล่ียนไป
ผลิตสินค้าเกษตรชนดิอื่นที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดีกว่า และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตที่มคีวามเหมาะสม

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2557 - 2558
งบประมาณของโครงการ จ านวน 252,440,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. โครงการจดัท าฐานขอ้มลูเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
    1.1 จัดท าฐานข้อมลูด้านประมงเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกจิ จังหวัด 77 77 100.00  - ด าเนนิการเกบ็ข้อมลูทกุจังหวัดแล้ว
    1.2 จัดท าฐานข้อมลูสภาพการใช้ที่ดินพชืเศรษฐกจิ 5 ชนดิพชื ร้อยละ 100 100 100.00
          (พชืฤดูแล้ง: ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวนาปรัง สับปะรด ออ้ย)
    1.3 ส ารวจและวิเคราะหท์างเศรษฐกจิส าหรับสินค้าเกษตร ร้อยละ 100 100 100.00
    1.4 ส ารวจและจัดท าเขตการใช้ที่ดินส าหรับพชืเศรษฐกจิเขตเหมาะสม ร้อยละ 100 100 100.00
          (5 ชนดิใหม ่และ 13 ชนดิ ที่ประกาศเขตแล้ว)
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 22. โครงการการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning)
ไตรมาสที ่4 ตั้งแต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558

เป้าหมาย
 ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน



แผนปฏิบัติงาน ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    1.5 ส ารวจและจัดท าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (1:25,000) ร้อยละ 100 100 100.00  - 40 จังหวัด
    1.6 ศึกษา ส ารวจข้อมลูการด าเนนิงาน ประชุมชี้แจง ประสาน คร้ัง 16 4 25.00
          การด าเนนิงานกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฉพาะ
          (ทุ่งกลุาร้องไห ้ทุ่งสัมฤทธิ ์ทุ่งหมาหวิ พื้นที่สูง พื้นที่เพื่อตลาด-
          เฉพาะ พื้นที่น้ าทว่ม และแล้งซ้ าซาก)
    1.7 จัดท าแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิสินค้าเกษตร เร่ือง 1 1 100.00
          ที่ส าคัญ
    1.8 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิ คร้ัง 4 6 150.00
          ร่วมกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติในเขตเหมาะสม
    2.1 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติกุ้งทะเล
          1) ศูนย์พอ่แมพ่นัธุเ์พื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเล้ียง ศูนย์ 10 10 100.00
              กุ้งทะเล
          2) ผลิตพอ่แมพ่นัธุจ์ากลูกกุ้งทะเล ตัว 100,000 55,028 55.03
          3) ส่งเสริมเกษตรกรในการบริหารจัดการเชื่อมโยงในรูปแบบ กลุ่ม 10 10 100.00  - พื้นที่จังหวัดภเูกต็
               shrimp cluster
          4) ส่งเสริมการลดต้นทนุการผลิตในการเล้ียงกุ้งทะเล จังหวัด 10 10 100.00
          5) ส่งเสริมและพฒันาแนวทางเพิ่มผลผลิตกุ้งแต่ละจังหวัด ราย 2,000 1,886 94.30
    2.2 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติปลานิล
          1) ผลิตพอ่แมพ่นัธุป์ลานลิ ตัว 100,000 101,000 101.00
          2) พฒันาศูนย์ ผลิตลูกปลานลิคุณภาพแจกจ่ายใหเ้กษตรกร แหง่ 28 29 103.57  - หนว่ยงานปรับรวมรายการ

ล้านตัว 12 11.78 98.15
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หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558

 ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย ร้อยละ



แผนปฏิบัติงาน ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

          3) เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุการเล้ียงส าหรับการผลิต
              สัตว์น้ าที่ส าคัญในเขตพื้นที่เหมาะสม
              3.1) จัดอบรม/ศึกษาดูงานใหก้บัฟาร์มเล้ียงปลานลิ ฟาร์ม 90 90 100.00
              3.2) จัดต้ัง/ปรับปรุงฟาร์มสาธิตเล้ียงปลานลิในรูปแบบต่าง ๆ  แหง่ 4 4 100.00
              3.3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ราย 2,000 2,000 100.00
    2.3 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติโคเน้ือ โคนม สกุร แก่เกษตรกร
          ในพ้ืนที่ที่มคีวามเหมาะสม 
          1) อบรมใหค้วามรู้กบัเกษตรกร ราย 15,000 21,025 140.17
          2) บริการผสมเทยีมและบริการผสมโดยพอ่โคพนัธุดี์ ตัว 30,000 31,068 103.56
          3) แกไ้ขปญัหาระบบการเล้ียงโคนม ฟาร์ม 5,000 14,821 296.42
          4) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนการใหอ้าหารสุกรเพื่อลดต้นทนุ ฟาร์ม 130 187 143.85
          5) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรในการปลูกพชือาหารสัตว์ ราย 1,000 1,223 122.30
    2.4 จดัท าศูนยเ์รียนรู้และแปลงต้นแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพ ไร่ 2,200 2,216 100.73  - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืเรียบร้อยแล้ว
          การผลิตพชื 7 ชนดิ (มนัส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามนั    และจัดท าศูนย์เรียนรู้และแปลงต้นแบบแล้ว
          ออ้ยโรงงาน ข้างโพดเล้ียงสัตว์ สับปะรด และล าไย)
3. โครงการปรับรูปแบบการผลติพืชในเขตเหมาะสมน้อยหรือไม่
    เหมาะสม
    3.1 ปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพชือาหารสัตว์ ราย 1,000 963 96.30
    3.2 จัดท าระบบการปรับเปล่ียนพชืใหเ้หมาะสมตามลักษณะพื้นที่ อ าเภอ 882 882 100.00
           (zoning)    
          - ส่งเสริมปลูกมนัฝร่ังพนัธุโ์รงงาน ไร่ 6,500 - -  - บางหนว่ยงานในพื้นที่ยังไมไ่ด้รับงบประมาณ
    3.3 ปลูกมลัเบอร่ี (หมอ่นผลสด) ครบวงจร ไร่ 200 200 100.00
4. งบประมาณที่เบิกจา่ย บาท 252,440,000 239,707,577 94.96
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หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558

 ค าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกบัหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันาจงัหวดัทีม่ีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรใหเ้ป็นเมืองเกษตรสีเขยีวทีม่ีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมทีเ่ป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมสอดคล้องกบัวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรได้
เปา้หมายของโครงการ พฒันาจงัหวดัทีม่ีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าใหเ้ป็นเมืองเกษตรสีเขยีว
ระยะเวลาของโครงการ ระยะเวลา 5 ปี เร่ิมด าเนินการต้ังแต่ปี 2557 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 211,770,000 บาท (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

จังหวดัเชยีงใหม่
1. ดา้นพืช
    1.1 พฒันาการผลิตสินค้าเกษตร โดยพฒันาเกษตรกรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน
          GAP
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 300 300 100.00  - เป้าหมาย 300 ราย เป็นขา้ว 100 ราย
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 300 300 100.00  - เป้าหมาย 300 ราย เป็นขา้ว 100 ราย
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 300 300 100.00  - เป้าหมาย 300 ราย เป็นขา้ว 100 ราย
    1.2 พฒันากลุ่มเกษตรกรจดัท าระบบควบคุมภายในเพือ่การรับรอง GAP กลุ่ม 1 1 100.00  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ
           แบบกลุ่ม
    1.3 จดัท าแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขยีว แปลง 1 1 100.00
    1.4 พฒันาเกษตรอนิทรีย์
           1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 50 50 100.00
           2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 50 50 100.00
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23. โครงการเมืองเกษตรสเีขียว (Flagship Project)

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย รอ้ยละ

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

แผนปฏบิตังิาน



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

           3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 50 50 100.00
           4) จดัท าแปลงเรียนรู้การผลิตเพือ่เขา้สู่การรับรองมาตรฐาน แปลง 1 1 100.00
                เกษตรอนิทรีย์
    1.5 พฒันาเครือขา่ยสีเขยีว กลุ่ม 1 1 100.00  - เน้นเครือขา่ยตลาดเกษตรกร (กนิในครัวเรือ เหลือขาย) 
    1.6 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP    
          1) พชืผัก ไม้ผล ไม้ยนืต้น ราย 200 200 100.00  - ไม่ผ่านการรับรอง GAP 8 ราย ผ่าน 192 ราย  
          2) ขา้ว ราย 100 - -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการในช่วงฤดูการผลิตขา้วนาปี
    1.7 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน ราย 50 50 100.00  - ไม่ผ่านมาตรฐานอนิทรีย ์38 ราย 
          เกษตรอนิทรีย์    อยู่ระหวา่งการตรวจ 12 ราย
    1.8 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,448,000 1,448,000 100.00  - เฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร
2. ดา้นประมง
    2.1 พฒันาด้านเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีใ่ช้
          กระบวนการผลิตและเทคโนโลยทีีส่ะอาดเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
          1) กจิกรรมจดัท าระบบตรวจสอบยอ้นกลับ ฟาร์ม 250 250 100.00
          2) กจิกรรมจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินท์ในระดับฟาร์ม ฟาร์ม 250 250 100.00
          3) กจิกรรมการลดปริมาณไนโตรเจนในน้ าทิง้ ฟาร์ม 50 50 100.00
          4) กจิกรรมจดัท าจดุสาธติระบบ Zero Waste จดุ 2 2 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 470,000 470,000 100.00
3. ดา้นปศุสัตว์
    3.1 น าของเสียจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน
          โดยการลดของเสียในกระบวนการผลิต (ฟาร์ม) ใหเ้หลือน้อยทีสุ่ด
          เป็นศูนย ์(Zero Waste)  - งบประมาณถา่ยทอดความรู้ 44,200 บาท (ใช้หมด)
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย

หน่วย
รอ้ยละ

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

          1) อบรมถา่ยทอดความรู้ ราย 100 100 100.00  - คัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจงัหวดั 
          2) คัดเลือกเกษตรกรเพือ่กอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม ราย 5 5 100.00  - อยู่ระหวา่งการด าเนินการกอ่สร้าง 1 ฟาร์ม
          3) การกอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม ฟาร์ม 5 4 80.00  - เกษตรกรจะเบิกจา่ยเงินได้ หลังจากกอ่สร้างบ่อเสร็จ  
    3.2 งบประมาณเบิกจา่ย บาท 10,544,200 5,500,000 52.16    (งบกอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียไม่น ามาคิดรวม)   
4. ดา้นการปรบัปรงุบ ารงุดนิ - - - -    รายงานในชื่อโครงการพฒันาฐานการผลิตด้าน

   ทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขยีว
5. ดา้นหมอ่นไหม
    5.1 พฒันาการผลิตและตรวจรับรองมาตรฐานเส้นไหม และผ้าไหมอนิทรีย์
          ตามมาตรฐานส่ิงทออนิทรียส์ากล (GOTs)
          1) ถา่ยทอดและสร้างองค์ความรู้เพือ่การพฒันาการผลิตหม่อนไหม ราย 30 30 100.00
              อนิทรีย์
          2) ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตหม่อนไหมเพือ่เขา้สู่มาตรฐาน ราย 30 30 100.00
              อนิทรีย์
          3) การรับรองมาตรฐานการผลิต ราย 37 20 54.05  - ได้รับการรับรอง 20 ราย
    5.2 งบประมาณเบิกจา่ย บาท 1,639,376 1,639,376 100.00
6. ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและอ่ืน ๆ
    6.1 โครงการร้านอาหารวตัถดิุบปลอดภยัเลือกใช้สินค้า Q
          1) กจิกรรมตรวจติดตามร้านอาหาร ร้าน 28 28 100.00
          2) ตรวจต่ออายรุ้านอาหาร ร้าน 14 14 100.00
          3) ตรวจรับรองร้านอาหาร ร้าน 10 10 100.00
    6.2 โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วตัถดิุบสินค้า Q
          1) ตรวจติดตามตลาด ตลาด 7 7 100.00  - ตลาดศิริวฒันา ตลาดเทศบาล ต .หางดง และตลาดสด

   แม่เหยีะ
          2) ตรวจรับรองแหล่งตลาด ตลาด 1 1 100.00
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    6.3 โครงการสนับสนุนแผนปฏบิัติงานเฝ้าระวงัและควบคุมใหสิ้นค้า
          เกษตรมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภยั
          - สุ่มตรวจสินค้า Q ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน ตัวอยา่ง 20 20 100.00  - มาตรฐาน อาทิ ผักกาด คะน้า มะเขอื ฝร่ัง ฯลฯ

   จ านวน 15 ตัวอยา่ง จากตลาดสด หา้งสรรพสินค้า
   ร้านทีจ่ าหน่ายสินค้า Q  และจ านวน 5 ตัวอยา่ง
   จากตลาดเกษตรกร (Farmers Market) จงัหวดั
   เชียงใหม่ ผลการสุ่มตรวจ คือ ไม่พบสารเคมีตกค้าง
   ในสินค้าเกษตรทีสุ่่มตรวจ

    6.4 งบประมาณเบิกจา่ย บาท 350,000 350,000 100.00
7. การจัดท า Green GPP ภาคเกษตร

เร่ือง 1 1 100.00
          เมืองเกษตรสีเขยีว
    7.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 240,000 240,000 100.00
8. ตดิตามประเมนิผล
    8.1 รายไตรมาส ไตรมาส 4 4 100.00
    8.2 การติดตามโครงการฯ
         1) การลงพืน้ทีใ่นการติดตาม (ศูนยป์ระเมินผล) คร้ัง 2 2 100.00
         2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 10,430 10,430 100.00
    8.3 การประเมินผลโครงการฯ
         1) ศูนยป์ระเมินผล
             1.1) ลงพืน้ทีใ่นการประเมินผลกอ่นมีโครงการฯ คร้ัง 1 1 100.00
             1.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 77,700 77,700 100.00
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         2) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่1
             2.1) ประเมินผลกอ่นมีโครงการเมืองเกษตรสีเขยีวจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง 1 1 100.00
             2.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 116,000 116,000 100.00
         3) รวมงบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 204,130 204,130 100.00
9. งบประมาณทีเ่บิกจา่ยทัง้หมด บาท 14,895,706 9,851,506 66.14

จังหวดัศรสีะเกษ
1. ดา้นพืช  - จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการเร่ืองการรับฟงัความคิดเหน็
    1.1 พฒันาการผลิตสินค้าเกษตร โดยพฒันาเกษตรกรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน    ต่อร่างแผนปฏบิัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขยีว เมือ่วนัที่
          GAP    14 ม.ค. 58 
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 400 400 100.00
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 400 400 100.00    
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 400 400 100.00    
    1.2 พฒันากลุ่มเกษตรกรจดัท าระบบควบคุมภายในเพือ่การรับรอง GAP   
          แบบกลุ่ม กลุ่ม 1 1 100.00
    1.3 จดัท าแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขยีว แปลง 1 1 100.00
    1.4 พฒันาเกษตรอนิทรีย์
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 120 120 100.00
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 120 120 100.00
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 120 120 100.00
          4) จดัท าแปลงเรียนรู้การผลิตเพือ่เขา้สู่การรับรองมาตรฐาน แปลง 1 1 100.00
              เกษตรอนิทรีย์
    1.5 พฒันาเครือขา่ยสีเขยีว กลุ่ม 1 1 100.00  - ด าเนินการเดือน พ.ค. - ก.ค. 58
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    1.6 โครงการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
          1) กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพขา้ว GAP แปลง 3,000 1,000 33.33
          2) กจิกรรมส่งเสริมการผลิตขา้วด้วยหลักการปฏบิัติทางเกษตร แปลง 1,000 1,000 100.00
              ทีดี่พืน้ฐาน (Pre GAP)
          3) กจิกรรมพฒันาและส่งเสริมระบบการผลิตขา้วอนิทรีย์ แปลง 1,000 652 65.20
    1.7 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ราย 400 25 6.25
    1.8 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน ราย 120 - -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการตรวจสอบ ต.ค. 58 - ม.ค. 59
          เกษตรอนิทรีย์
    1.9 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,920,000 1,919,186 99.96  - คงเหลือ 813.69 บาท
2. ดา้นประมง
    2.1 พฒันาด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื และการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า
          ชายฝ่ังทะเลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีใ่ช้กระบวนการผลิต
          และเทคโนโลยทีีส่ะอาด
          1) กจิกรรมจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินท์ในระดับฟาร์ม ฟาร์ม 250 250 100.00
          2) กจิกรรมการลดปริมาณไนโตรเจนในน้ าทิง้ ฟาร์ม 50 50 100.00
          3) กจิกรรมจดัท าจดุสาธติระบบ Zero Waste จดุ 2 2 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 470,000 441,034 93.84  - คงเหลือ 28,965.51 บาท
3. ดา้นปศุสัตว์
    3.1 น าของเสียจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน
          โดยการลดของเสียในกระบวนการผลิต (ฟาร์ม) ใหเ้หลือน้อยทีสุ่ด
          เป็นศูนย ์(Zero Waste) 
          1) อบรมถา่ยทอดความรู้ ราย 100 100 100.00
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          2) คัดเลือกเกษตรกรเพือ่กอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม ราย 5 5 100.00
          3) การกอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม ฟาร์ม 5 3 60.00  - อยู่ระหวา่งด าเนินการกอ่สร้าง 2 ฟาร์ม
    3.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 3,500,000 2,860,000 81.71  - คงเหลือ 640,000 บาท น าส่งคืนแล้ว
4. ดา้นการปรบัปรงุบ ารงุดนิ - - - -  - รายงานในชื่อโครงการพฒันาฐานการผลิต

   ด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขยีว
5. ดา้นหมอ่นไหม
    5.1 พฒันาการผลิตและตรวจรับรองมาตรฐานเส้นไหมและผ้าไหมอนิทรีย์
          ตามมาตรฐานส่ิงทออนิทรียส์ากล (GOTs)
          1) ถา่ยทอดองค์ความรู้เพือ่พฒันาการผลิตหม่อนไหมอนิทรีย์
              1.1) การผลิตหม่อนไหมภายใต้มาตรฐานการปฎบิัติทางการ ราย 15 15 100.00
                     เกษตรทีดี่และมาตรฐานสินค้าเกษตรอนิทรีย์

ราย 10 10 100.00
                     ต่อส่ิงแวดล้อม หลักสูตรยอ่ยการตกแต่งส าเร็จผ้าไหมใหนุ้ม่

ราย 5 5 100.00

ราย 30 30 100.00

              2.1) รับรองมาตรฐาน GAP ราย 20 25 125.00
              2.2) รับรองผู้ผลิตสินค้าอนิทรีย์ ราย 5 - -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ
    5.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,224,255 730,007 59.63
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6. ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและอ่ืน ๆ
    6.1 โครงการลดอนัตรายและโรคถกูพษิสารเคมีก าจดัศัตรูพชื
          - ตรวจเลือดเกษตรกรด้วยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส แหง่ 31 66 212.90
            ใน รพ.สต.     
    6.2 กจิกรรมเฝ้าระวงัการปนเปือ้นสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้
          1) เกบ็ตัวอยา่งผักสดและผลไม้ทีว่างจ าหน่ายในตลาดสดและร้านช า ตัวอยา่ง 500 4,532 906.40
          2) จดัท าส่ือประชาสัมพนัธค์วามรู้ผู้บริโภคเร่ืองอาหารปลอดภยั เร่ือง 5 12 240.00
          3) จดัต้ังจดุจ าหน่ายพชืผักปลอดสารเคมีในตลาดสด แหง่ 1 1 100.00
    6.3 กจิกรรมการพฒันาสินค้าเกษตรสีเขยีวสู่มาตรฐานสินค้า ผลิตภณัฑ์ 1 1 100.00
    6.4 การเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรสีเขยีวโดยการพฒันาบรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ 1 1 100.00
    6.5 โครงการตลาดสีเขยีว
          1) ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กษตรกรและผู้ประกอบการปรับปรุง คร้ัง 1 - -
              การผลิตสินค้าเกษตร
          2) สร้างตลาดเกษตรสีเขยีว แหง่ 1 1 100.00
          3) ติดตามผลการด าเนินงาน กจิกรรม 1 1 100.00
    6.6 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 350,000 350,000 100.00
7. การจัดท า Green GPP ภาคเกษตร

ราย 120 120 100.00
          เมืองเกษตรสีเขยีว
    7.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 300,000 300,000 100.00
8. การจัดท าคารบ์อนฟุตพริ้น
    8.1 ศึกษาและจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินสินค้าเกษตร เร่ือง 1 1 100.00
    8.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 8,085,083 6,921,056 85.60
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9. ตดิตามประเมนิผล
    9.1 รายไตรมาส ไตรมาส 4 4 100.00
    9.2 การติดตามโครงการฯ
          1) การลงพืน้ทีใ่นการติดตาม (ศูนยป์ระเมินผล) คร้ัง 2 2 100.00
          2) งบประมาณเบิกจา่ย บาท 38,608 38,608 100.00
    9.3 การประเมินผลโครงการฯ
          1) ศูนยป์ระเมินผล
              1.1) ลงพืน้ทีใ่นการประเมินผลกอ่นมีโครงการฯ คร้ัง 1 1 100.00
              1.1) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 36,220 36,220 100.00
          2) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่11
              2.1) ประเมินผลกอ่นมีโครงการเมืองเกษตรสีเขยีวจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ือง 1 1 100.00
              1.1) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 116,000 116,000 100.00
    9.4 รวมงบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 190,828 190,828 100.00
10. งบประมาณทีเ่บิกจา่ยทัง้หมด บาท 8,085,083 6,921,056 85.60

จังหวดัจันทบรุี
1. ดา้นพืช  - จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการเร่ืองการรับฟงัความคิดเหน็
    1.1 พฒันาการผลิตสินค้าเกษตร โดยพฒันาเกษตรกรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน    ต่อร่างแผนปฏบิัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขยีว เมือ่วนัที ่
          GAP    17 ธ.ค. 57 
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 300 300 100.00
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 300 300 100.00    
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 300 300 100.00    
    1.2 พฒันากลุ่มเกษตรกรจดัท าระบบควบคุมภายในเพือ่การรับรอง GAP กลุ่ม 1 1 100.00    
          แบบกลุ่ม
    1.3 จดัท าแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขยีว แปลง 1 1 100.00
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    1.4 พฒันาเกษตรอนิทรีย์
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 100 100 100.00
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 100 100 100.00
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 100 100 100.00
          4) จดัท าแปลงเรียนรู้การผลิตเพือ่เขา้สู่การรับรองมาตรฐาน แปลง 1 1 100.00
              เกษตรอนิทรีย์
    1.5 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย (ขอ้ 1.1 - 1.4) บาท 1,528,000 1,528,000 100.00  - เฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร

          1) จดัอบรมเกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ ราย 900 900 100.00
              น าเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน
          2) จดัอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน GAP รายเด่ียว ราย 300 300 100.00
          3) จดักระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภยัและ GAP (พชืผัก) ราย 200 200 100.00

กลุ่ม 1 1 100.00
    1.7 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ราย 300 160 53.33
    1.8 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย (ขอ้ 1.6 - 1.7) บาท 1,154,500 1,154,500 100.00
    1.9 ตรวจประเมินโรงคัดบรรจผุลไม้ทัง้เปลือก เพือ่ใหไ้ด้รับการรับรอง โรง 100 117 117.00
          GMP โรงคัดบรรจุ
    1.10 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย (ขอ้ 1.8) บาท 253,422 253,422 100.00
    1.11 งบประมาณทีเ่บิกจา่ยด้านพชื บาท 2,935,922 2,935,922 100.00
2. ดา้นประมง
    2.1 พฒันาด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื และการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า
          ชายฝ่ังทะเลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีใ่ช้กระบวนการผลิต
          และเทคโนโลยทีีส่ะอาด
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
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          1) กจิกรรมจดัท าระบบตรวจสอบยอ้นกลับ ฟาร์ม 1,500 1,452 96.80
          2) กจิกรรมการประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ในระดับฟาร์ม ฟาร์ม 1,500 1,452 96.80
          3) กจิกรรมจดัท าจดุสาธติระบบ Zero Waste จดุ 50 50 100.00
          4) ติดตามประเมินผลโครงการ คร้ัง 3 3 100.00
          5) ติดตามประเมินผลโครงการ คร้ัง 1 1 100.00
          6) ประเมินความพงึพอใจของเกษตรกร คร้ัง 6 6 100.00
          7) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 8,350,360 8,344,847 99.93
3. ดา้นปศุสัตว์
    3.1 น าของเสียจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนโดยการ
          ลดของเสียในกระบวนการผลิต (ฟาร์ม) ใหเ้หลือน้อยทีสุ่ดเป็นศูนย์
          (Zero Waste) 
          1) อบรมถา่ยทอดความรู้ ราย 100 100 100.00
          2) คัดเลือกเกษตรกรเพือ่กอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม ราย 3 3 100.00
          3) การกอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม ฟาร์ม 3 3 100.00
    3.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 2,503,721 2,503,721 100.00
4. ดา้นการปรบัปรงุบ ารงุดนิ - - - -  - รายงานในชื่อโครงการพฒันาฐานการผลิต

   ด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขยีว
5. ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและอ่ืน ๆ
    5.1 โครงการร้านอาหารวตัถดิุบปลอดภยัเลือกใช้สินค้า Q
          1) กจิกรรมติดตามร้านอาหารทีผ่่านการรับรอง ร้าน 8 3 37.50
          2) กจิกรรมตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ ร้าน 10 8 80.00
    5.2 โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วตัถดิุบสินค้า Q
          1) ตรวจตลาดสด แหง่/แผง 1/5 1/5 100.00
          2) ส่งเสริมแหล่งจ าหน่าย ราย/ชนิด 5/10 5/10 100.00
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    5.3 โครงการสนับสนุนแผนปฏบิัติงานเฝ้าระวงัและควบคุมมาตรฐาน
          สินค้าเกษตรในระดับจงัหวดั
          1) กจิกรรมตรวจสอบการใช้เคร่ืองหมาย Q (สีเขยีว) ชนิด 30 32 106.67
          2) ควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยการตรวจสอบมาตรฐานระบบ ฟาร์ม 30 30 100.00
              การผลิตสินค้าเกษตร
          3) การสุ่มตรวจสารพษิตกค้างในสินค้าเกษตร ด้านพชืผักผลไม้ ตัวอยา่ง 40 40 100.00
              ด้วยอปุกรณ์ Test kit
    5.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ยรวม (ขอ้ 5.1 - 5.3) บาท 350,000 350,000 100.00
    5.5 เฝ้าระวงัอนัตรายจากการแพพ้ษิสารเคมีก าจดัแมลงศัตรูพชืในเกษตรกร ราย 20,000 29,449 147.25
    5.6 การจดับริการคลินิกเกษตรกร แหง่ 30 53 176.67
    5.7 เฝ้าระวงัการปนเปือ้นของสารตกค้างจากสารเคมีก าจดัแมลงศัตรูพชื ตัวอยา่ง 1,000 754 75.40
          ในผักและผลไม้
    5.8 งบประมาณทีเ่บิกจา่ยรวม (ขอ้ 5.5 - 5.7) บาท 39,804 39,804 100.00
    5.9 กจิกรรมสร้างและพฒันาเครือขา่ยอตุสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม
          1) เพิม่องค์ความรู้ทางวชิาการเกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม
              1.1) จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางวชิาการ คร้ัง/ราย 1/90 1/95 100.00/105.55
              1.2) เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงาน คร้ัง/ราย 1/40 1/40 100.00
          2) พฒันาเครือขา่ยในการป้องกนัและแจง้เบาะแสปัญหามลพษิ ราย 20 22 110.00
              ทีเ่กดิในพืน้ที่
    5.10 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 180,000 180,000 100.00
    5.11 โครงการสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตรสีเขยีว
            1) จดัเวทีการเจรจาการค้าระหวา่งสินค้าเกษตรส าคัญของกลุ่ม ฉบับ 1 1 100.00
                 จงัหวดัภาคตะวนัออก
            2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 129,200 129,200 100.00
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    5.12 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
            1) สัมมนาการพฒันาศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตร ราย 100 115 115.00
            2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 130,000 123,400 94.92
    5.13 สร้างความรู้แนวคิดเมืองเกษตรสีเขยีวและความตระหนักในเร่ือง
            สารตกค้างในสินค้าเกษตรแกเ่กษตรกรและประชาชนในพืน้ที่
            - ออกบูธและจดันิทรรศการการสร้างความตระหนักรู้การจดัท า ราย 400 400 100.00
              คาร์บอนฟตุพร้ินสินค้าเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี
    5.14 ส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภยัและสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ 
            - กจิกรรมจดัท าบรรจภุณัฑ์ถงุพลาสติก กล่องบรรจมุังคุด ประเภท 2 2 100.00
    5.15 การจดัตลาดเกษตรกรสัปดาหล์ะ 1 คร้ัง คร้ัง 48 42 87.50
    5.16 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย (ขอ้ 5.12 - 5.14) บาท 866,044 866,044 100.00
    5.17 การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ราย 8,000 13,102 163.78
    5.18 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย (ขอ้ 5.16) บาท 250,000 250,000 100.00
    5.19 งบประมาณทีเ่บิกจา่ยด้านโครงสร้างพืน้ฐานและอื่น ๆ บาท 1,945,048 1,938,448 99.66
6. การจัดท า Green GPP ภาคเกษตร

ชนิด 2 2 100.00
          เมืองเกษตรสีเขยีว 
    6.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 300,000 142,188 47.40
7. การจัดท าคารบ์อนฟุตปริ้น
    7.1 ศึกษาและจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินสินค้าเกษตร เร่ือง 1 1 100.00
    7.2 จดัท าฉลากคาร์บอนฟตุพร้ินท์ทุเรียน ฉลาก 1 2 200.00
    7.3 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 407,400 407,400 100.00
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ผล (1 ต.ค. 57 - 
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8. ตดิตามประเมนิผล
    8.1 รายงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 4 100.00
    8.2 การติดตามโครงการฯ
          1) การลงพืน้ทีใ่นการติดตาม (ศูนยป์ระเมินผล) คร้ัง 2 2 100.00
          2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 33,520 33,520 100.00
    8.3 การประเมินผลโครงการฯ
          1) ศูนยป์ระเมินผล
              1.1) ลงพืน้ทีใ่นการประเมินผลกอ่นมีโครงการฯ คร้ัง 1 1 100.00
              1.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 34,420 34,420 100.00
          2) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่6
              2.1) ประเมินผลกอ่นมีโครงการเมืองเกษตรสีเขยีวจงัหวดัจนัทบุรี เร่ือง 1 1 100.00
              2.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 116,000 116,000 100.00
    8.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 183,940 183,940 100.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายทัง้หมด บาท 16,626,391 16,456,466 98.98

จังหวดัพัทลุง
1. ดา้นพืช  - จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการเร่ืองการรับฟงัความคิดเหน็
    1.1 พฒันาการผลิตสินค้าเกษตร โดยพฒันาเกษตรกรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน    ต่อร่างแผนปฏบิัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขยีว เมือ่วนัที่
          GAP    7 ม.ค. 58 
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 300 316 105.33
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 300 316 105.33    
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 300 316 105.33  - กจิกรรม ขา้วนาปี ฤดูกาลและงบประมาณไม่สอดคล้อง
    1.2 พฒันากลุ่มเกษตรกรจดัท าระบบควบคุมภายในเพือ่การรับรอง GAP    คือ เร่ิมปลูกขา้ว ส.ค. และเกบ็เกี่ยว ม.ีค. ของปีถดัไป
          แบบกลุ่ม กลุ่ม 1 1 100.00    การประเมินแปลงจะต้องประเมินขา้วเติบโตถงึเกบ็-

   เกี่ยวและจะคาบเกี่ยวปีงบประมาณ
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    1.3 จดัท าแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขยีว แปลง 1 1 100.00
    1.4 พฒันาเกษตรอนิทรีย์
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 80 80 100.00  - กจิกรรมพฒันาเกษตรอนิทรีย ์เจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็น
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 80 80 100.00    ทีป่รึกษาเกษตรกร มีองค์ความรู้ด้านหลักการท าเกษตร
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 80 80 100.00    อนิทรียท์ีแ่ตกต่างกนั เนือ่งจากยงัไม่มีการอบรมให้
          4) จดัท าแปลงเรียนรู้การผลิตเพือ่เขา้สู่การรับรองมาตรฐาน แปลง 1 1 100.00    ความรู้ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั
              เกษตรอนิทรีย์
    1.5 การพฒันาเครือขา่ยสีเขยีว กลุ่ม 1 1 100.00
    1.6 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ราย 300 215 71.67  - การตรวจประเมินของหน่วยงานตรวจมีเป้าหมาย/
    1.7 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน ราย 50 20 40.00    ปริมาณ/ ทีไ่ม่สอดคล้องกนั
          เกษตรอนิทรีย์
    1.8 พฒันาระบบส่งเสริมระบบการผลิตขา้วอนิทรียค์รบวงจร
          1) การพฒันาและส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วอนิทรียค์รบวงจร จดุ 1 1 100.00
          2) กจิกรรมตรวจรับรองการผลิตขา้วอนิทรีย์ แปลง 100 100 100.00
    1.9 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,366,000 1,336,083 97.81  - คงเหลือ 29,917 บาท
2. ดา้นประมง
    2.1 พฒันาด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื และการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า
          ชายฝ่ังทะเลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีใ่ช้กระบวนการผลิต
          และเทคโนโลยทีีส่ะอาด
          1) กจิกรรมจดัท าระบบตรวจสอบยอ้นกลับ ฟาร์ม 250 202 80.80
          2) กจิกรรมจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินท์ในระดับฟาร์ม ฟาร์ม 250 250 100.00
          3) กจิกรรมการลดปริมาณไนโตรเจนในน้ าทิง้ ฟาร์ม 50 50 100.00
          4) กจิกรรมจดัท าจดุสาธติระบบ Zero Waste จดุ 2 2 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 722,500 722,269 99.97
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3. ดา้นปศุสัตว์
    3.1 น าของเสียจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน 
          โดยการลดของเสียในกระบวนการผลิต (ฟาร์ม) ใหเ้หลือน้อยทีสุ่ด
          เป็นศูนย ์(Zero Waste) 
          1) อบรมถา่ยทอดความรู้ ราย 100 100 100.00
          2) คัดเลือกเกษตรกรเพือ่กอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม ราย 5 5 100.00
          3) การกอ่สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์ม ฟาร์ม 5 1 20.00  - สร้างเสร็จ 1 ฟาร์ม โดย 4 ฟาร์มทีเ่หลืออยู่ในขั้นตอน
    3.2 งบประมาณเบิกจา่ย บาท 1,899,000 312,000 16.43    การกอ่สร้าง งบประมาณทีไ่ด้รับ 10,500,000 บาท

   คืนเงินจ านวน 8,601,000 บาท
4. ดา้นการปรบัปรงุบ ารงุดนิ - - - -  - รายงานในชื่อโครงการพฒันาฐานการผลิต

   ด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขยีว
5. ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและอ่ืน ๆ
    5.1 กจิกรรมสัมมนาตัวแทนหมูบ่้านเมืองเกษตรสีเขยีว คร้ัง 1 1 100.00
    5.2 กจิกรรมจดัเวทีขบัเคล่ือนหมูบ่้านเมืองเกษตรสีเขยีว คร้ัง/หมูบ่้าน 2/1 2/1 100.00
    5.3 กจิกรรมพฒันาหมูบ่้านสีเขยีว หมูบ่้าน 22 22 100.00
    5.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 576,000 572,872 99.46  - คงเหลือ 3,128 บาท
6. การจัดท า Green GPP ภาคเกษตร

เร่ือง 1 1 100.00
          เมืองเกษตรสีเขยีว
    6.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 300,000 300,000 100.00
7. การจัดท าคารบ์อนฟุตพริ้น
    7.1 การศึกษาคาร์บอนฟตุพร้ินสินค้าเกษตร เร่ือง 1 1 100.00
    7.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 137,000 137,000 100.00
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8. ตดิตามประเมนิผล
    8.1 รายงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 4 100.00
    8.2 การติดตามโครงการฯ
          1) การลงพืน้ทีใ่นการติดตาม (ศูนยป์ระเมินผล) คร้ัง 2 2 100.00
          2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 50,090 50,090 100.00
    8.3 การประเมินผลโครงการฯ
          1) ศูนยป์ระเมินผล
              1.1) ลงพืน้ทีใ่นการประเมินผลกอ่นมีโครงการฯ คร้ัง 1 1 100.00
              1.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 41,128 41,128 100.00
          2) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่9
              2.1) ประเมินผลกอ่นมีโครงการเมืองเกษตรสีเขยีวจงัหวดัพทัลุง เร่ือง 1 1 100.00
              2.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 116,700 116,700 100.00
    8.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 207,918 207,918 100.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายทัง้หมด บาท 5,208,418 3,588,142 68.89

จังหวดัหนองคาย
1. ดา้นพืช  - จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการเร่ืองการรับฟงัความคิดเหน็
    1.1 พฒันาการผลิตสินค้าเกษตร โดยพฒันาเกษตรกรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน    ต่อร่างแผนปฏบิัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขยีว เมือ่วนัที่
          GAP    3 ธ.ค. 57 
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 300 300 100.00
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 300 300 100.00    
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 300 300 100.00    
    1.2 พฒันากลุ่มเกษตรกรจดัท าระบบควบคุมภายในเพือ่การรับรอง GAP กลุ่ม 1 1 100.00
          แบบกลุ่ม
    1.3 จดัท าแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขยีว แปลง 1 1 100.00
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    1.4 พฒันาเกษตรอนิทรีย์
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 80 80 100.00
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 80 80 100.00
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 80 80 100.00  - ตามฤดูการผลิตขา้วนาปี
          4) จดัท าแปลงเรียนรู้การผลิตเพือ่เขา้สู่การรับรองมาตรฐาน แปลง 1 1 100.00
              เกษตรอนิทรีย์
    1.5 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย (ขอ้ 1.1 - 1.4) บาท 1,444,000 1,444,000 100.00
    1.6 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ราย 300 300 100.00
    1.7 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน ราย 300 300 100.00
          เกษตรอนิทรีย์
    1.8 พฒันาระบบส่งเสริมระบบการผลิตขา้วอนิทรียค์รบวงจร
          1) การพฒันาและส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วอนิทรียค์รบวงจร จดุ 1 1 100.00
          2) กจิกรรมตรวจรับรองการผลิตขา้วอนิทรีย์ แปลง 300 - -
    1.9 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย (ขอ้ 1.6 - 1.8) บาท 244,000 244,000 100.00
    1.10 งบประมาณทีเ่บิกจา่ยด้านพชื บาท 1,688,000 1,688,000 100.00
2. ดา้นประมง
    2.1 พฒันาด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื และการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า
          ชายฝ่ังทะเลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีใ่ช้กระบวนการผลิต
          และเทคโนโลยทีีส่ะอาด
          1) กจิกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่ฟาร์มเล้ียงสัตวน์้ ามาตรฐาน ฟาร์ม 250 250 100.00
              การรับรอง GAP
          2) กจิกรรมจดัท าระบบตรวจสอบยอ้นกลับ ฟาร์ม 250 250 100.00
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30 ก.ย. 58)

          3) กจิกรรมจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินท์ในระดับฟาร์ม ฟาร์ม 250 250 100.00
          4) กจิกรรมลดปริมาณไนโตรเจนในน้ าทิง้ ฟาร์ม 50 50 100.00
          5) กจิกรรมจดัท าจดุสาธติระบบ Zero Waste จดุ 2 2 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 771,250 771,250 100.00
3. ดา้นการปรบัปรงุบ ารงุดนิ - - - -  - รายงานในชื่อโครงการพฒันาฐานการผลิต

   ด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขยีว
4. ดา้นหมอ่นไหม
    4.1 พฒันาการผลิตและตรวจรับรองมาตรฐานเส้นไหม และผ้าไหมอนิทรีย์
          ตามมาตรฐานส่ิงทออนิทรียส์ากล (GOTs)
          1) ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตหม่อนไหมเพือ่เขา้สู่มาตรฐาน ราย 15 15 100.00  - อบรมเกษตรกรจ านวน 3 หลักสูตร
              อนิทรีย์  - น าเกษตรกรดูงาน
          2) การรับรองมาตรฐานการผลิต ราย 15 15 100.00  - สนับสนุนวสัดุการเกษตรใหเ้กษตรกรทีร่่วมโครงการ
    4.2 งบประมาณเบิกจา่ย บาท 433,183 433,183 100.00
5. ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและอ่ืน ๆ
    5.1 โครงการสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตรสีเขยีว
          1) ตลาดนัดเกษตรกร แหง่ 1 1 100.00
          2) ร้านอาหารวตัถดิุบปลอดภยัเลือกใช้สินค้า Q ร้าน 14 14 100.00
          3) ส่งเสริมการบริโภคและใช้วตัถดิุบสินค้า Q ร้าน 10 10 100.00  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ
          4) ตลาดสีเขยีว/ตลาดเกษตรกร แหง่ 1 1 100.00
          5) งบประมาณเบิกจา่ย บาท 150,000 150,000 100.00
    5.2 โครงการสร้างเครือขา่ยตลาดสีเขยีว
          1) สัมมนาเชิงปฏบิัติการพฒันาเครือขา่ยเกษตรสีเขยีวจงัหวดั ราย 20 20 100.00
              - งบประมาณเบิกจา่ย บาท 52,000 35,700 68.65
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          2) สร้างเครือขา่ยสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เครือขา่ย 1 1 100.00
          3) พฒันาจดุรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร แหง่ 1 1 100.00
          4) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 29,000 29,000 100.00
    5.3 ตรวจสารพษิตกค้างในร่างกายเกษตรกรกอ่นและหลังโครงการ ราย 300 130 43.33  - ไม่มีงบประมาณในการตรวจ
    5.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ยด้านโครงสร้างพืน้ฐานและอื่น ๆ บาท 231,000 214,700 92.94
6. การจัดท า Green GPP ภาคเกษตร

เร่ือง 1 1 100.00
          เมืองเกษตรสีเขยีว
    6.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 300,000 300,000 100.00
7. ตดิตามประเมนิผล
    7.1 รายงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 4 100.00
    7.2 การติดตามโครงการฯ
          1) การลงพืน้ทีใ่นการติดตาม (ศูนยป์ระเมินผล) คร้ัง 2 2 100.00
          2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 67,772 67,772 100.00
    7.3 การประเมินผลโครงการฯ
          1) ศูนยป์ระเมินผล
              1.1) ลงพืน้ทีใ่นการประเมินผลกอ่นมีโครงการฯ คร้ัง 1 1 100.00
              1.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 37,880 37,880 100.00
          2) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่3
              2.1) ประเมินผลกอ่นมีโครงการเมืองเกษตรสีเขยีวจงัหวดัหนองคาย เร่ือง 1 1 100.00
              2.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 116,000 116,000 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 221,652 221,652 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายทัง้หมด บาท 3,645,085 3,628,785 99.55
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จังหวดัราชบรุี
1. ดา้นพืช  - จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการเร่ือง การรับฟงัความคิดเหน็
    1.1 พฒันาการผลิตสินค้าเกษตร โดยพฒันาเกษตรกรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน    ต่อร่างแผนปฏบิัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขยีว เมือ่วนัที่
          GAP    24 ธ.ค. 57 
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 400 400 100.00
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 400 400 100.00    
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 400 400 100.00    
    1.2 พฒันากลุ่มเกษตรกรจดัท าระบบควบคุมภายในเพือ่การรับรอง GAP กลุ่ม 1 1 100.00    
          แบบกลุ่ม
    1.3 จดัท าแปลงเรียนรู้ตามหลักการเมืองเกษตรสีเขยีว แปลง 1 1 100.00
    1.4 พฒันาเกษตรอนิทรีย์
          1) การคัดเลือกเกษตรกร ราย 80 80 100.00
          2) ถา่ยทอดความรู้ ราย 80 80 100.00
          3) ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น แปลง 80 80 100.00
          4) จดัท าแปลงเรียนรู้การผลิตเพือ่เขา้สู่การรับรองมาตรฐาน แปลง 1 1 100.00
              เกษตรอนิทรีย์
    1.5 พฒันาเครือขา่ยสีเขยีว กลุ่ม 1 1 100.00  - (กลุ่มละ 20 ราย)
    1.6 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ราย 400 270 67.50
    1.7 ตรวจประเมินเพือ่ใหก้ารรับรองตามระบบการรับรองมาตรฐาน ราย 80 13 16.25
          เกษตรอนิทรีย์
    1.8 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 1,856,000 1,749,578 94.27
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2. ดา้นประมง
    2.1 พฒันาด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื และการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า
          ชายฝ่ังทะเลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีใ่ช้กระบวนการผลิต
          และเทคโนโลยทีีส่ะอาด
          1) กจิกรรมจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินท์ในระดับฟาร์ม ฟาร์ม 250 250 100.00
          2) กจิกรรมการลดปริมาณไนโตรเจนในน้ าทิง้ ฟาร์ม 50 50 100.00
          3) กจิกรรมจดัท าจดุสาธติระบบ Zero Waste จดุ 2 2 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 771,250 769,072 99.72
3. ดา้นการปรบัปรงุบ ารงุดนิ - - - -  - รายงานในชื่อโครงการพฒันาฐานการผลิต

   ด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขยีว
4. ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและอ่ืน ๆ
    4.1 โครงการร้านอาหารวตัถดิุบปลอดภยัเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ร้าน 35 35 100.00  - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี
    4.2 การส่งเสริมการบริโภคและใช้วตัถดิุบสินค้าปลอดภยั (Q market) ร้าน 3 3 100.00
    4.3 โครงการส่งเสริมตลาดเกษตร (Farmers Market) แหง่ 1 1 100.00
    4.4 โครงการส่งเสริมพฒันากระบวนการผลิตและสร้างโอกาสสินค้าเกษตร
          1) อบรมความรู้ในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร ราย 60 60 100.00
          2) การสร้างเครือขา่ย/จดัเวทีเสวนาเกี่ยวกบัระบบการเรียนรู้ ระบบ ราย 60 60 100.00
              มาตรฐานความปลอดภยั ระบบการผลิต ระบบการจดัการกลุ่ม
              เครือขา่ย ระบบการกระจายสินค้า ระบบการเชื่อมโยงผู้บริโภค
              และการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์
          3) การจดัศึกษาดูงานโครงการเมืองเกษตรสีเขยีว ราย 60 60 100.00
          4) กจิกรรมการประชาสัมพนัธ์ จดุ 10 10 100.00
    4.5 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 350,000 350,000 100.00
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แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

5. การจัดท า Green GPP ภาคเกษตร
เร่ือง 1 1 100.00

          เมืองเกษตรสีเขยีว
    5.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 300,000 300,000 100.00
6. การจัดท าคารบ์อนฟุตพริ้น
    6.1 ศึกษาและจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินสินค้าเกษตร เร่ือง 1 1 100.00
    6.2 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 137,000 137,000 100.00
7. ตดิตามประเมนิผล
    7.1 รายงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 4 100.00
    7.2 การติดตามโครงการฯ
          1) การลงพืน้ทีใ่นการติดตาม (ศูนยป์ระเมินผล) คร้ัง 2 2 100.00
          2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 37,685 37,685 100.00
    7.3 การประเมินผลโครงการฯ
          1) ศูนยป์ระเมินผล
              1.1) ลงพืน้ทีใ่นการประเมินผลกอ่นมีโครงการฯ คร้ัง 1 1 100.00
              1.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 37,690 37,690 100.00
          2) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่7
              2.1) ประเมินผลกอ่นมีโครงการเมืองเกษตรสีเขยีวจงัหวดัราชบุรี เร่ือง 1 1 100.00
              2.2) งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 116,000 116,000 100.00
    7.4 งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 191,375 191,375 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายทัง้หมด บาท 3,605,625 3,497,025 96.99
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    5.1 ส ารวจขอ้มูลการจดัท า Green GPP ภาคเกษตร ภายใต้โครงการ

แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

การขบัเคลือ่นโครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว
 1. จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการเร่ืองการรับฟงัความคิดเหน็ต่อร่างแผนปฏบิัติการ จงัหวดั 6 6 100.00
     ร่วมเมืองเกษตรสีเขยีว
 2. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 2,628,000 2,628,000 100.00
การประชาสัมพันธ์/เผยแพรส่ินค้าเกษตรคุรภาพ และสินค้าเกษตรทีเ่ปน็มติร
กับสิง่แวดล้อมใหเ้ปน็ทีรู่้จักรทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
 1. การประชาสัมพันธ์/ เผยแพรใ่นประเทศ
     1.1 จดังานเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ระหวา่งวนัที ่ คร้ัง 1 1 100.00
           4 - 6 ธ.ค. 57 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. ยา่นพหลโยธนิ กรุงเทพฯ
     1.2 เขา้ร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดังาน Horti Asia 2015 และ Agri+Asia คร้ัง 1 1 100.00
           2015 ระหวา่งวนัที ่17 - 19 มี.ค. 58 ณ ศูนยน์ิทรรศการประชุม
           ไบเทคกรุงเทพฯ      - หน่วยงานองค์การตลาดเพือ่เกษตรกร
     1.3 การจดัท าวดิีทัศน์และประชาสัมพนัธโ์ครงการเมืองเกษตรสีเขยีว คร้ัง 1 1 100.00
           โดยการผลิตวดิีทัศน์ เร่ืองโครงการเมืองเกษตรสีเขยีว จ านวน 3 ตอน
           ตอนละประมาณ 3 - 5 นาที
 2. การประชาสัมพันธ์/ เผยแพรต่า่งประเทศ
     2.1 เขา้ร่วมงานไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติ คร้ังที ่11 ณ Makuhan Messe คร้ัง 1 1 100.00
           เมืองชิบะ ประเทศญีปุ่น่ ระหวา่งวนัที ่15 - 17 ต.ค. 57
     2.2 เขา้ร่วมงานแสดงสินค้า International Green Week 2015 คร้ัง 1 1 100.00  
           ณ กรุงเบอร์ลิน สหพนัธส์าธารณรัฐเยอร์มันนี ระหวา่งวนัที ่16 - 25
           ม.ค. 58. 
     2.3 เขา้ร่วมงาน FRUIT LOGISTIGA 2015 ณ ศูนยก์ารจดังานแสดงสินค้า คร้ัง 1 1 100.00
           (Messe Berlin) กรุงเบอร์ลิน สหพนัธส์าธารณรัฐเยอร์มันนี ระหวา่ง
          วันที ่4 - 6 ก.พ. 58
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แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

     2.4 เขา้ร่วมงานเทสกาลไทย 2015 คร้ังที ่16 ณ สวนสาธารณโยโยงิ คร้ัง 1 1 100.00
           เขตชิบุยะ เมืองโตกยีว ประเทศญีปุ่น่ ระหวา่งวนัที ่16 - 17 พ.ค. 58
     2.5 จดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลไม้ไทย ณ สถานเอกอคัรราชฑูต คร้ัง 1 1 100.00
           กรุงโตเกยีว ประเทสญีปุ่น่ ในวนัที ่31 ก.ค. 58     - หน่วยงานองค์การตลาดเพือ่เกษตรกร
     2.6 จดังานนิทรรศการการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย ณ กรุงมัสกตั คร้ัง 1 1 100.00
           รัฐสุลต่านโอมาน ในวนัที ่27 ส.ค. - 7 ก.ย. 58 
     2.7 จดังาน "ประชาสัมพนัธผ์ลไม้ไทย ณ กรุงปารีส" ระหวา่งวนัที ่18 - 20 คร้ัง 1 1 100.00
           ก.ย. 58
 3. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 21,000,000 15,980,000 76.10  - กนัเงินเหล่ือมปี 5.02 ล้านบาท
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันาจงัหวดัทีม่ีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรใหเ้ป็นเมืองเกษตรสีเขยีวทีม่ีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมทีเ่ป็นมิตร
                                                            ต่อส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกบัวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรได้
เปา้หมายของโครงการ                     พืน้ที ่100,000 ไร่ ในจงัหวดัเป้าหมาย 6 จงัหวดั ได้แก ่จงัหวดัหนองคาย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จนัทบุรี ราชบุรี และพทัลุง
ระยะเวลาของโครงการ                     5 ปี (ต้ังแต่ปี 2557 - 2561) 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 564,197,000 บาท (ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 77,970,000 บาท)

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. การถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม ราย 10,000 10,000 100.00
2. พฒันาคุณภาพดิน ไร่ 100,000 100,000 100.00
3. ส่งเสริมการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 20,000 20,000 100.00
4. ส่งเสริมการใช้ปูนเพือ่การเกษตร ไร่ 19,000 19,000 100.00
5. รณรงค์ไถกลบตอซัง ไร่ 5,000 5,000 100.00
6. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 77,970,000 76,156,900 97.67  - งบประมาณส่วนทีเ่หลือ 1.81 ล้านบาท 

   ส่งคืนคลัง
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เปา้หมาย รอ้ยละ

24. โครงการพัฒนาฐานการผลติดา้นทรัพยากรดนิสูเ่มืองเกษตรสเีขียว
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนสินเชื่อเพือ่การลงทุนแกส่ถาบันเกษตรกร น าไปใช้ในการขยายก าลังการผลิต /เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตในโรงงงานแปรรูปยางทีจ่ดัสร้างไวแ้ล้ว

    และ/หรือลงทุนจดัสร้างโรงงานใหม่ในการแปรรูปยางพาราเพือ่เพิม่มูลค่า
2. เพือ่สนับสนุนสินเชื่อเพือ่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนแกส่ถาบันเกษตรกรในการแปรรูปยางพารา

เปา้หมายของโครงการ สนับสนุนสินเชื่อแกส่ถาบันเกษตรกร เพือ่ด าเนินการแปรรูปยางพารา (โรงงานแปรรูป) ดังนี้
โรงงานยางแท่ง โรงงานยางแผ่นรมควนัและยางอดักอ้น โรงงานยางคอมปาวด์ โรงงานน้ ายางขน้ โรงงานยางเครป และโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางส าเร็จรูป 

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่วนัที ่1 กนัยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2567
งบประมาณของโครงการ จ านวน 5,000,000,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. แจง้ส ารวจและประชาสัมพนัธโ์ครงการใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน แหง่ 245 245 100.00  - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพจิารณาเขา้ร่วม
    ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพจิารณาการขอเงินกู้    โครงการอยา่งรอบคอบและมีความพร้อม
2. ติดตามเร่งรัดใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจดัประชุมใหญ่ แหง่ 209 209 100.00    ในทุก ๆ ด้าน โดยต้องผ่านมติของคณะกรรมการ
3. ติดตามเร่งรัดใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจดัท าเอกสารประกอบการ แหง่ 209 209 100.00    สหกรณ์ ประกอบกบัสหกรณ์ต้องจดัท าเอกสาร 
    กู้กบั ธ.ก.ส. บาท 5,000,000,000 4,882,920,000 97.66    เพือ่เสนอยื่นขอกู้กบั ธ.ก.ส. เช่น การขอใช้
4. ติดตามเร่งรัดใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นเอกสารขอกู้ต่อ แหง่ 209 209 100.00    กรรมสิทธิ์ในทีดิ่นหรือการมอบหมายสิทธใิหใ้ช้
    คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจงัหวดั    ประโยชน์ แบบแปลนการกอ่สร้าง การขออนุญาต
5. ติดตามเร่งรัดใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นกู้เอกสารขอกู้ต่อ ธ .ก.ส. แหง่ 209 209 100.00    กอ่สร้างโรงงาน การท าประชาพจิารณ์ในการ

   สร้างโรงงาน การตรวจสอบเขตควบคุมโรงงาน 
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25. โครงการสนับสนุนสนิเชื่อสถาบนัเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใตแ้นวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

 แผนปฏบิตังิาน
รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

6. วเิคราะหแ์ละอนุมัติสินเชื่อ ของ ธ.ก.ส. แหง่ 209 100 47.85    (ผังเมือง) การวเิคราะหค์วามเป็นไปได้ของ
7. ลงทุนจดัสร้างโรงงานใหม่ (วงเงิน 3,500 ลบ.) แหง่ 209 59 28.23    โครงการจาก ธ.ก.ส. ซ่ึงกระบวนการทัง้หมด

บาท 3,500,000,000 330,090,000 9.43    ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ
8. ปรับปรุงโรงงาน/ขยายก าลังการผลิต (วงเงิน 1,500 ลบ.) แหง่ 209 41 19.62

บาท 1,500,000,000 159,920,000 10.66
9. ประชุมเพือ่ใหค้ าแนะน า และกล่ันกรองการกู้เงินของสหกรณ์ คร้ัง 36 36 100.00
    และกลุ่มเกษตรกร
10. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 5,000,000,000 490,010,000 9.80
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย ร้อยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
วตัถุประสงค์โครงการ 1. ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตพชืกำแฟใหอ้ยู่บนพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมและตรงกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภค

2. เสริมสร้ำงศักยภำพและยกระดับกำรผลิต และกำรบริหำรจดักำรผลผลิตแบบครบวงจรใหแ้กเ่กษตรกรผู้ปลูกกำแฟในจงัหวดัชุมพร
3. ส่งเสริม สบับสนุน เสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งใหแ้กก่ลุ่ม สถำบันเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟในจงัหวดัชุมพร

เปา้หมายของโครงการ 1. เกษตรกรทีเ่ป็นสมำชิก วสิำหกจิชุมชน กลุ่มกำแฟถ้ ำสิงห ์ต .ถ้ ำสิงห ์อ.มือง จ. ชุมพร จ ำนวน 387 รำย
2. เกษตรกรในพืน้ทีเ่ขตมีควำมเหมำะสมในกำรปลูกกำแฟ
3. เกษตรกรในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย อ.ท่ำแซะ อ.พะโต๊ะ อ.เมือง จ.ชุมพร จ ำนวน 4,276 รำย 5,755 แปลง 54,248 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ 2558 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ ำนวน 3,050,000 บำท 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

 1. กอ่สร้ำงโกดังเกบ็กำแฟ แหง่ 1 1 100.00  - อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรตำมสัญญำ/งำนล่ำช้ำ
   เนือ่งจำกฝนตกชุก

 2. ตรวจสอบวเิครำะหดิ์น/กำรใช้ปุย๋ใหเ้หมำะสมกบัดิน รำย 200 200 100.00

 3. อบรมเกษตรกร รำย 300 300 100.00

 4. วสัดุฝึกอบรม
     4.1 พนัธุ์กำแฟ ต้น 30,000 30,000 100.00
     4.2 ปุย๋รองกน้หลุม กก. 7,500 7,500 100.00
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26. โครงการบรูณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีสว่นร่วม (สนิค้ากาแฟ)

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

 5. ประชำสัมพนัธ์/สร้ำงตรำสินค้ำลงบนแกว้กำแฟ ใบ 10,000 10,000 100.00
 6. งบประมำณ บำท 3,050,000 1,621,328 53.16
     6.1 งบลงทุน บำท 2,350,000 921,328 39.21
     6.2 งบด ำเนินงำน บำท 700,000 700,000 100.00

หมายเหต ุ:  *เดิมด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรบูรณำกำรพฒันำกำรเกษตรแบบมีส่วนร่วมด้ำนกำแฟ จงัหวดัชุมพร แต่นโยบำย ส .ป.ก. ได้ก ำหนดใหน้ ำโครงกำรฯ ดังกล่ำวด ำเนินกำรเป็น
                 โครงกำรส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และคณะอนุกรรมกำรพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชุมพร ได้อนุมัติโครงกำรหลัก เมือ่วนัที ่ 13 กรกฎำคม 2558 โดยด ำเนินกำร
                 ในเขตปฏรูิปทีดิ่น ต ำบลถ้ ำสิงห ์และต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัชุมพร
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และบ ารุงรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ าท้องถิ่น ส าหรับรองรับการเจริญเติบโต
                                                                    อยา่งรวดเร็วของการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของประเทศ 
                                                            2. เพือ่พฒันาศักยภาพธรุกจิการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรชุมชน ใหม้ีความพร้อมทัง้ด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจดัการได้

    อยา่งมีประสิทธภิาพ
เปา้หมายของโครงการ                     1. เกษตรกรผู้ใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรและช่างเกษตรในพืน้ที ่ผ่านการอบรมพฒันาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

    จ านวน 3,175 ราย 
                                                           2. องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการทัว่ไปตามกลุ่มเป้าหมายทีด่ าเนินการธรุกจิการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ได้รับการถา่ยทอดความรู้ และฝึกทักษะ
                                                                    การใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 100 ราย
ระยะเวลาของโครงการ                     ต้ังแต่ปี 2558 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 6,670,300 บาท (เฉพาะปี 2558)

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. หลักสูตรทีอ่บรม
     1.1 ช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตร 3 3 100.00
     1.2 ธรุกจิการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตร หลักสูตร 3 3 100.00
     1.3 เจา้หน้าทีด่ าเนินการ ราย 30 30 100.00
2. การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น
    2.1 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (สนง. เกษตรจงัหวดัร่วมกบั อบต .) ราย 3,000 3,120 104.00
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27. โครงการสง่เสริมการใช้เครือ่งจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    2.2 จดัอบรมความรู้เฉพาะทาง (สนง.เกษตรจงัหวดัร่วมกบั  
          ภาคเอกชนหน่วยงานพฒันาฝีมือแรงงาน)
          1) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ราย 3,000 3,120 104.00
          2) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 ราย 125 127 101.60
          3) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 ราย 50 62 124.00
3. การพฒันาศักยภาพธรุกจิใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรชุมชน
    3.1 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (สนง.เกษตรจงัหวดั)
          1) องค์กรเกษตร ราย 70 85 121.43
           2) ผู้ประกอบการ ราย 30 62 206.67
    3.2 จดัอบรมบ่มเพาะความรู้และทักษะ 
          (สนง.เกษตรจงัหวดั ร่วมกบั ภาคเอกชน )
          1) องค์กรเกษตร ราย 70 25 35.71
           2) ผู้ประกอบการ ราย 30 82 273.33

          1) หลักสูตรการเพาะกล้า/ด านาขา้ว ราย 25 26 104.00
          2) หลักสูตรการเกบ็เกี่ยวขา้ว ราย 50 56 112.00
          3) หลักสูตรการสีขา้ว ราย 25 25 100.00
4. การพฒันาฐานขอ้มูล

อ าเภอ 154 154 100.00
จงัหวดั 77 77 100.00

ฐานขอ้มูล 1 1 100.00
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    3.3 จ านวนองค์กรเกษตร/ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการบ่มเพาะความรู้

    4.1 การส ารวจขอ้มูลผู้ใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตังิาน
รอ้ยละ

    4.2 ระบบฐานขอ้มูลผู้ใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตร



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

5. การขยายผลความรู้
    5.1 จ านวนเกษตรกรทีน่ าความรู้ไปถา่ยทอดต่อ
          1) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ราย 3,000 3,120 104.00
          2) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 ราย 125 127 101.60
          3) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 ราย 50 62 124.00
    5.2 จ านวนเกษตรกรทีช่่างเกษตรได้ถา่ยทอดความรู้ให้
          1) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ราย 30,000 - -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการถา่ยทอดความรู้ตามเง่ือนไข
          2) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 ราย 1,250 - -    การขยายผล
          3) ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 ราย 500 - -
6. การด าเนินธรุกจิการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรจ านวนองค์กร ราย 100 107 107.00
    เกษตรกร/ผู้ประกอบการด าเนินธรุกจิการใหบ้ริการคร่ืองจกัรกล
    การเกษตรหลังผ่านการอบรม
7. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 6,670,300 6,669,853 99.99
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หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน

เปา้หมาย รอ้ยละ
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ด้านทรัพยากรการเกษตร 
/โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ตรวจสอบกำรถอืครองทีดิ่น และกำรใช้ประโยชน์ในทีดิ่นของเกษตรกรทีไ่ด้รับสิทธใินทีดิ่นเขตปฏรูิปทีดิ่นใหเ้กดิผลอยำ่งเป็นรูปธรรม 

และมีประสิทธภิำพ ตำมระเบียบและกฏหมำยก ำหนด  เพือ่ป้องกนั/ป้องปรำบกำรเปล่ียนสิทธกิำรถอืครองทีดิ่นของเกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่น 
และเพือ่ใหม้ีกำรบังคับใช้กฏหมำยอยำ่งจริงจงัทัง้เชิงรุกและเชิงรับ

เปา้หมายของโครงการ ตรวจสอบกำรถอืครองทีดิ่น (ตำมแผน) ในพืน้ทีป่ฏรูิปทีดิ่น 71 จงัหวดั (122 อ ำเภอ) จ ำนวน 12,132,079 ไร่ รวม 1,024,044 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ ตุลำคม 2557 - กนัยำยน 2558
งบประมาณของโครงการ จ ำนวน 48,144,200 บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ตรวจสอบกำรถอืครองทีดิ่นตำมแผน ปี 2558 ไร่ 11,852,238 8,733,781 73.69  - เนือ่งจำกปรับเปล่ียนระบบ และวธิรีำยงำน
แปลง 1,024,469 736,760 71.92    กำรตรวจสอบกำรถอืครองทีดิ่นในเขตปฏรูิปทีดิ่น

    1.1 พืน้ทีจ่ำกกำรจดัทีดิ่นแล้ว ไร่ 9,692,397 7,830,507 80.79
           1) ถกูระเบียบ ไร่ - 7,594,112 96.98
           2) ผิดระเบียบ ไร่ - 236,395 3.02
    1.2 พืน้ทีย่งัไม่ได้จดัทีดิ่น ไร่ 2,159,841 903,274 41.82
           1) เขำ้กระบวนกำร  ไร่ - 337,847 37.40
           2) ไม่ยนิยอมเขำ้กระบวนกำร ไร่ - 25,312 2.80
2. งบประมำณทีเ่บิกจำ่ย บำท 48,144,200 47,353,200 98.36
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เปา้หมาย รอ้ยละ

28. โครงการการตรวจสอบการถือครองที่ดนิในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วตัถุประสงค์โครงการ 1. สามารถใช้ประโยชน์ทีดิ่นเพือ่การเกษตรได้อยา่งยั่งยนืด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โดยการใช้หญ้าแฝก ซ่ึงเป็นวธิง่ีาย ๆ สามารถปฏบิัติได้ด้วยตนเอง 

2. เพือ่สร้างความชุ่มชื นใหก้บัดิน และช่วยในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร ท้าใหเ้กษตรกรมีรายได้และชีวติความเป็นอยู่ทีดี่ขึ น
3. เพือ่รณรงค์ใหเ้กษตรกรได้ทราบถงึคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน ้าเป็นการสนองต่อแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
    ใหแ้ผ่ขยายกวา้งขวางไปทัว่ประเทศ
4. เพือ่ใหม้ีการผลิตและการใช้หญ้าแฝกในการป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใหม้ีการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืทีดิ่น
    เพือ่การท้าการเกษตรได้

เปา้หมายของโครงการ ด้าเนินการผลิตเพือ่ปลูกและแจกจา่ยหญ้าแฝกเพือ่การอนุรักษ์ดินและน ้า และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปี 2558 จ้านวน 270,000,000 กล้า
ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี (ตุลาคม  2557 - กนัยายน 2558)
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 360,450,000 บาท  (เฉพาะปี 2558)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. ผลิตหญา้แฝกเพ่ือปลูกและแจกจ่าย กล้า 273,000,000 273,449,200 100.16
    1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพือ่ปลูก กล้า 100,000,000 100,194,800 100.19
    1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพือ่แจกจา่ย กล้า 173,000,000 173,254,400 100.15
    1.3 พื นทีท่ีด้่าเนินการได้ ไร่ 682,500 683,623 100.16
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 360,450,000 360,450,000 100.00
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29. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญา้แฝกเพ่ืออนุรักษ์ดนิและน ้า

ไตรมาสที่ 4 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น 

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตและการใช้สารอนิทรียอ์ยา่งมีประสิทธภิาพ กลุ่มเกษตรกรมีความเขม้แขง็ สามารถพึง่พาตนเองได้

ในการพฒันาการเกษตรแบบยั่งยนื และเพือ่พฒันาเป็นกลุ่มเกษตรอนิทรียใ์นอนาคต

เปา้หมายของโครงการ พฒันากลุ่มเกษตรกรใช้สารอนิทรียล์ดใช้สารเคมีทางการเกษตรเดิมทีเ่ขม้แขง็ เพือ่เขา้สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2558

งบประมาณของโครงการ  จ านวน 690,719,200 บาท 

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

ไร่ 1,005,000 1,019,629 1,005,000 1,005,000 100.00

ราย 100,500 100,626 100,500 100,500 100.00

ไร่ 1,000,000 1,013,369 1,005,000 1,005,000 100.00

ราย 100,000 100,000 100,500 100,500 100.00

ไร่ 5,000 6,260 - - -
ราย 500 626 - - -
ไร่ 646,300 647,185 700,000 700,550 100.08
ไร่ 7,500 7,500 7,500 7,500 100.00

ชนิดสินค้า 700 2,032 700 827 118.14
บาท 571,630,000 561,370,000 690,720,000 690,570,000 99.98
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5. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย

3. รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพชื

          เกษตรอนิทรีย์

4. รับรองมาตรฐานปัจจยัการผลิตทางการเกษตร

    1.2 พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน

2. ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุย๋พชืสด

1. ส่งเสริมการใช้สารอนิทรียล์ดใช้สารเคมีทางการเกษตร
    /เกษตรอนิทรีย์
    1.1 พฒันาเกษตรกรของกลุ่มเดิมทีเ่ขม้แขง็

 แผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละผล

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557

 30. โครงการสง่เสริมการใช้สารอินทรียล์ดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
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ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
(กองทุนปรับโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรฯ) 
 
 



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดัศรีสะเกษ และสหกรณ์กำรเกษตรกนัทรลักษ์ จ ำกดั
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ศักยภำพในกำรผลิตขำ้วเปลือก/ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ใหม้ีคุณภำพได้มำตรฐำนสำมำรถแขง่ขนัตลำดกลุ่มประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน

2. เพือ่สร้ำงรำยได้เพิม่ใหก้บัสมำชิกและเกษตรกรทัว่ไป
เปา้หมายของโครงการ เพือ่ลดควำมชื้นขำ้วเปลือก/ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ทีร่วบรวมจำกสมำชิกสหกรณ์กนัทรลักษ์ สหกรณ์เครือขำ่ยในจงัหวดัศรีสะเกษ และเกษตรกรทัว่ไป

จ ำนวนเกษตรกร 40,000 ครัวเรือน ปริมำณขำ้วเปลือก จ ำนวน 36,000 ตัน/ปี และปริมำณขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์จ ำนวน 27,000 ตัน/ปี   
ระยะเวลาของโครงการ 7 ปี (ปี 2556 - 2563) (ปีที ่1  ต้ังแต่วนัที ่19 ก.ย. 56 - 18 ก.ย. 57)
งบประมาณของโครงการ กู้ยมืจำกธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จ ำนวน 47,900,000 บำท โดยขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน FTA เพือ่ชดเชยดอกเบีย้ใหท้ัง้หมด

จ ำนวน 9,591,852  บำท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2557

หน่วย ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. กิจกรรมการก่อสรา้งโรงอบลดความชืน้ขา้วเปลือก
    และขา้วโพดเลีย้งสัตว์
    1.1 กอ่สร้ำงเคร่ืองอบ ก ำลังผลิต 300 ตัน/วนั เคร่ือง 1 1 - - -  - กอ่สร้ำงแล้วเสร็จเดือน ส.ค. 57 
    1.2 กอ่สร้ำงอำคำรโรงคลุมเคร่ืองอบ ร้อยละ 100 100 - - -    เร่ิมอบขำ้ว 11 พ.ย. 57
          ขนำด 48 x 48 x 24 เมตร (1 โรง) 
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายเพ่ือช าระดอกเบีย้ให ้ธ .ก.ส.  บำท - 564,957 - 2,254,236 -
    จากกองทนุฯ
3. จ านวนสมาชกิเกษตรกรทีป่ลูกขา้วเปลือก ครัวเรือน 40,000 - - 18,570 -
    และขา้วโพดเลีย้งสัตว์
    3.1 จำกสมำชิกสหกรณ์กนัทรลักษ์ ครัวเรือน 6,025 - - 7,550 -
    3.2 จำกสหกรณ์เครือขำ่ยในจงัหวดัศรีสะเกษ ครัวเรือน 31,410 - - 1,020 -
    3.3 จำกเกษตรกรทัว่ไป ครัวเรือน 2,565 - - 10,000 -
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

  31. โครงการเพ่ิมคุณภาพข้าวเปลอืกและข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพ่ือรองรับ AEC จงัหวัดศรีสะเกษ (ปทีี่ 2)        
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
 แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วย ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. กิจกรรมการรวบรวมผลผลิตขา้วเปลือก  - มีขำ้วเปลือกส่งมำขำยทีส่หกรณ์เครือขำ่ย
    4.1 สหกรณ์กนัทรลักษ์    ในปริมำณมำก แต่สหกรณ์ไม่สำมำรถ
          1) ปริมำณทีร่วบรวม ตัน 20,000 1,918.58 20,000 10,492.43 52.46    รับซ้ือขำ้วได้ทัง้หมดเนือ่งจำกก ำลังผลิต
          2) จ ำนวนสมำชิก รำย - 1,141 - 7,500 -    โรงอบลดควำมชื้นไม่เพยีงพอ
    4.2 สหกรณ์เครือขำ่ยในจงัหวดัศรีสะเกษ
          1) ปริมำณทีร่วบรวม ตัน 13,000 - 13,000 2,098 16.14
          2) จ ำนวนสมำชิก รำย - - - 1,000 -
    4.3 เกษตรกรทัว่ไป/เครือขำ่ยต่ำงจงัหวดั
          1) ปริมำณทีร่วบรวม ตัน 3,000 - 3,000 13,345 444.83
          2) จ ำนวนสมำชิก รำย - - - 10,000 -
5. กิจกรรมการรวบรวมผลผลิตขา้วโพดเลีย้งสัตว์
    5.1 สหกรณ์กนัทรลักษ์
          1) ปริมำณทีร่วบรวม ตัน 15,000 97.35 15,000 171.53 1.14
          2) จ ำนวนสมำชิก รำย - 135 - 50 -
    5.2 สหกรณ์เครือขำ่ยในจงัหวดัศรีสะเกษ
          1) ปริมำณทีร่วบรวม ตัน 10,000 - 10,000 99.36 0.99
          2) จ ำนวนสมำชิก รำย - - - 20 -
    5.3 เกษตรกรทัว่ไป
          1) ปริมำณทีร่วบรวม ตัน 2,000 - 2,000 - -
          2) จ ำนวนสมำชิก รำย - - - - -
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วย ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

6. กิจกรรมการอบลดความชืน้
    6.1 ขา้วเปลือก
           1) ปริมำณทีน่ ำเขำ้อบลดควำมชื้น ตัน 36,000 - 36,000 14,421.72 40.06
           2) ปริมำณทีเ่หลือหลังอบลดควำมชื้น ตัน - - - 8,652.60 -
    6.2 ขา้วโพดเลีย้งสัตว์  - ไม่ได้ท ำกำรอบลดควำมชื้นเนือ่งจำกใช้วธิี
           1) ปริมำณทีน่ ำเขำ้อบลดควำมชื้น ตัน 27,000 - 27,000 - -    ตำกแล้วแปรรูปเป็นอำหำรสัตวจ์ ำหน่ำย
           2) ปริมำณทีเ่หลือหลังอบลดควำมชื้น ตัน - - - - -    ทันที
7. กิจกรรมการตลาด  - รำคำขำ้วเปลือกช่วงปลำยฤดูมีรำคำต่ ำ
    7.1 การจ าหน่ายขา้วเปลือก    ท ำใหส้หกรณ์ไม่สำมำรถขำยขำ้วเปลือกได้
           1) ปริมำณกำรจ ำหน่ำย ตัน - 134.41 - 15,572.85 -
           2) มูลค่ำ บำท - 1,159,798 - 200,969,000 -
    7.2 การจ าหน่ายขา้วโพดเลีย้งสัตว ์(ในรูปอำหำรสัตว์)
           1) ปริมำณกำรจ ำหน่ำย ตัน - - - 237.09 -
           2) มูลค่ำ บำท - - - 2,133,819 -
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย -
    - เบิกเงินกองทุนฯ เพือ่ชดเชยดอกเบีย้เงินกู้ให ้ธ .ก.ส. บำท - 564,957 - 2,254,237 -
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (หน่วยงานหลัก) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร สมาคมพชืสวนแหง่ประเทศไทย กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
ภาคเอกชน (ศูนยเ์รียนรู้ฟา้ประทานเพือ่พฒันาการเกษตรอยา่งยั่งยนื) และเครือขา่ยปลูกผักไร้สาร อ าเภอวงัน  าเขยีว จงัหวดันครราชสีมา (หน่วยงานสนับสนุน)

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตพชืผักเมืองหนาวของเกษตรกรอ าเภอวงัน  าเขยีวใหส้ามารถแขง่ขนักบัผักทีน่ าเขา้จากสาธารณรัฐประชาชนจนีและประเทศอื่น ๆ ได้
และใหเ้ป็นเอกลักษณ์ของการส่งเสริมและพฒันาการปลูกผักอยา่งยั่งยนื เป็นรูปแบบและการน าไปขยายในพื นทีอ่ื่นต่อไป

เปา้หมายโครงการ ส่งเสริมการปลูกผักไร้สาร และผักอนิทรียแ์กเ่กษตรกร จ านวน 103 คน (ทั งเกษตรกรผู้ปลูกผักไร้สารอยู่แล้ว และเกษตรกรทีไ่ม่เคยปลูกผักไร้สารแต่สนใจเขา้ร่วมโครงการ )
ระยะเวลาของโครงการ ปี 2556 - 2561 ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี ระยะเวลาการคืนเงิน 5 ปี 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 12,214,100 บาท เป็นเงินจา่ยขาด 7,094,100 บาท และเงินยมืปลอดดอกเบี ย 5,120,000 บาท (ไม่รวมงบประมาณติดตามประเมินผล 300,000 บาท) 

ปีที ่2 (25 มี.ค. 57 - 24 มี.ค. 58 จ านวนเงิน 233,300 บาท) ปีที ่3 (25 มี.ค. 58 - 24 มี.ค. 59 จ านวนเงิน 233,300 บาท) 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

หน่วย ผล (25 ม.ีค. 58 - 
30 ก.ย. 58)

1.1 การคัดเลือกเกษตรกร และผู้เขา้รว่มโครงการ  - ปีที ่1 ของโครงการ 
      1) จ านวนเกษตรกร ราย 103 103 - - -    (ระหวา่ง 25 มี.ค. 56 - 24 มี.ค. 57)
      2) กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม 1 1    
1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
      1) การฝึกอบรม
          1.1) ประชุมชี แจงเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ราย 103 109 - - -
          1.2) อบรมวางแผนการผลิตและการตลาด ราย 103 103 - - -
          1.3) อบรมวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกบั ราย 103 103 - - -
                 Modern trade ครั ง 2 2 - - -
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เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดิเสรีทางการค้า (ปทีี่ 3)

 แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ

32. โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน ้าเขียวจงัหวัดนครราชสมีา 

ไตรมาสที่ 4 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

เริ่มโครงการ - ม.ีค. 2558 การปฏบิตังิานปทีี ่3
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค



หน่วย ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    2) การศึกษาดูงาน
        2.1) จ านวนครั ง ครั ง 1 1 - - -
        2.2) จ านวนเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมศึกษาดูงาน ราย 103 103 - - -
1.3 การส่งเสรมิเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและคุณภาพพืชผัก
      1) สนับสนุนโรงเพาะช ากล้าผัก 7x30 เมตร หลัง 1 1 - - -
          แกก่ลุ่มเกษตรกร
      2) สนับสนุนโรงเรือนปลูกผัก 6x20 เมตร หลัง 206 206 - - -
          จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการสนับสนุน ราย 103 65* - - -
      3) สนับสนุนหอ้งเยน็พร้อมโรงเรือน หลัง 1 1 - - -  - * เกษตรกรบางรายถอนตัวจากโครงการ
          แกก่ลุ่มเกษตรกร    น าโรงเรืยนใหเ้กษตรกรรายอื่นในโครงการ
      4) การเบิกจา่ยเงินยมืปลอดดอกเบี ย บาท 5,120,000 5,120,000 - - -   
          4.1) จ านวนกลุ่ม กลุ่ม 1 1 - - -   
          4.2) จ านวนเกษตรกร ราย 103 65* - - -
 1.4 ประชมุคณะทา้งานโครงการฯ
        1) ประชุมคณะกรรมการระดับจงัหวดั ครั ง 2 2 - - -
        2) ประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ ครั ง 6 6 - - -
 1.5 ตดิตามใหค้้าแนะน้าเกษตรกรในโครงการฯ
        1) ส าหรับเจา้หน้าทีร่ะดับจงัหวดั ครั ง 12 12 - - -
        2) ส าหรับเจา้หน้าทีร่ะดับอ าเภอ ครั ง 24 24 - - -
 1.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,373,000 6,342,722 - - -
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วย ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2.1 การบรหิารจัดการ  - ปีที ่2 ของโครงการ
      1) จดัอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย 103 103 103 - -    (ระหวา่ง 25 มี.ค. 57 - 24 มี.ค. 58)

ครั ง 1 1 1 - -  - ปีที ่3 ของโครงการ
      2) จดัประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดของ ราย 103 103** 103 - -    (ระหวา่ง 25 มี.ค. 58 - 24 มี.ค. 59)
           เกษตรกร ครั ง 1 1 1 - -  - ปีที ่3 ของโครงการอยู่ระหวา่งด าเนินงาน
      3) จดัประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกบั ราย 103 103 103 - -    (กองทุนฯ โอนเงินให ้กสก . 11 พ.ค. 58
           Moden trade ครั ง 2 2 2 - -    กสก. โอนใหจ้งัหวดั 25 มิ.ย. 58
2.2 การตดิตามนิเทศและใหค้้าแนะน้าเกษตรกร  - ** เกษตรกรบางรายถอนตัวจากการขอรับ
      1) ส าหรับเจา้หน้าทีร่ะดับอ าเภอ ครั ง 24 24 24 - -    สนับสนุนโรงเรือน (จาก 103 เหลือ 60
      2) ส าหรับเจา้หน้าทีร่ะดับจงัหวดั ครั ง 24 24 24 - -    ราย)
2.3 การช้าระเงนิคืนกองทนุฯ บาท 903,400 903,400 - - -
2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 233,300 216,980 233,300 - -

หมายเหต ุ: เงินยมืปลอดดอกเบี ยจ านวน 5,120,000 บาท ก าหนดช าระคืนในระยะเวลา 6 ปี (เนือ่งจากมีการขยายระยะเวลาการช าระเงินคืนจาก 3 ปี เป็น 6 ปี)
               1. ระยะเวลาการด าเนินการ 3 ปี ระยะเวลาสิ นสุดโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร 3 ปี 6 เดือน
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน ้ามัน โดยการปลูกปาล์มน ้ามันพนัธุ์ดีทดแทนสวนเกา่ เป็นการเพิม่ผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 3,000 ราย (1,000 รายต่อปี) ส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ามันพนัธุ์ดีทดแทนสวนเกา่ พื นที ่30,000 ไร่ (10,000 ไร่ต่อระยะ)

ด้าเนินการส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ามันพนัธุ์ดีทีอ่ายมุากกวา่ 20 ปี ในพื นที ่5 จงัหวดั ได้แก ่กระบี ่สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และตรัง

ระยะเวลาของโครงการ ระหวา่งปี 2554 - 2559 แบ่งการด้าเนินการเป็น 3 ระยะ (ระยะที ่3 เร่ิม 1 มกราคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2558) 

งบประมาณของโครงการ จ้านวน 99,900,000 บาท (ระยะที ่3 จ้านวน 33,300,000 บาท)

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

หน่วย ผล (1 ม.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. การประชาสัมพนัธโ์ครงการ จงัหวดั 5 5 5 5 100.00

2. เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ราย 2,000 2,528 1,000 1,172 117.20

3. เกษตรกรทีผ่่านการอบรม ราย 2,000 2,122 1,000 1,172 117.20

4. แปลงทีไ่ด้รับการส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ามันพนัธุ์ดีฯ ไร่ 20,000 20,088 10,000 10,000 100.00

5. รับมอบเมล็ดงอกจากกรมวชิาการเกษตร เมล็ด 600,000 620,300 300,000 306,653 102.22

6. ต้นกล้าปาล์มน ้ามันทีส่่งเสริมถงึเกษตรกร ต้น 500,000 500,000 250,000 250,000 100.00

7. การติดตามนิเทศงาน จงัหวดั 5 5 5 8 160.00  - มีการติดตั งซ ้าในบางจงัหวดั
ครั ง 4 4 4 8 200.00

8. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 66,600,000 64,640,000 33,300,000 20,896,785 62.75  - เป้าหมายโครงการถงึ ธ.ค. 58
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33. โครงการสง่เสริมปลกูปาลม์น ้ามันพันธุ์ดทีดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดิเสรีการค้า AFTA (ระยะที่ 3)
ไตรมาสที่ 4 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

เริ่มโครงการ - ธ.ค. 2557 การปฏบิตังิานระยะที ่3
ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ศักยภาพภาพการผลิตมะพร้าว โดยการสาธติปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเกา่
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 250 ราย ส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเกา่ รายละ 2 ไร่ พืน้ที ่500 ไร่ ด าเนินการส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทีอ่ายมุากกวา่ 

40 ปีขึ้นไป หรือต้นทีถ่กูท าลายจากศัตรูมะพร้าว ในพืน้ที ่4 จงัหวดั ได้แก ่ประจวบคีรีขนัธ ์ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (ปี 2557 - 2560) (ปีที ่1 เร่ิม 5 มีนาคม 2557 - 4 มีนาคม 2558, ปีที ่2 เร่ิม 5 มีนาคม 2558 - 4 มีนาคม 2559) 
งบประมาณของโครงการ  จ านวน 8,947,000 บาท  (ปีที ่1 จ านวน 2,053,000 บาท  ปีที ่2 จ านวน 3,108,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย. 58)
1. การสัมมนาเตรียมความพร้อมด าเนินงานโครงการ คร้ัง 1 1 1 1 100.00  - ได้ด าเนินการสัมมนาไปแล้วระหวา่ง
2. จดัอบรมเจา้หน้าที่ ราย 30 30 - - -    1 - 2 เม.ย. 58
3. การประชาสัมพนัธ์/รับสมัครเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ราย 100 100 150 150 100.00
4. รวมกลุ่มเกษตรกร และจดัเวทีเรียนรู้ ราย 100 100 250 230 92.00
5. แปลงสาธติการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเกา่ ไร่ 200 200 300 200 66.67  - จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี 
6. ประชุมเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าว ราย - - 400 - -    นครศรีธรรมราช อยู่ระหวา่งการรอ
7. การติดตามนิเทศงาน ดูแลใหค้ าแนะน าแกเ่กษตรกร จงัหวดั 4 4 4 2 50.00    รับมอบต้นพนัธุ์จากกรมวชิาการเกษตร
8. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 2,053,000 1,953,579 3,108,000 2,852,047 91.76  - เป้าหมายโครงการถงึ 4 มี.ค. 59
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รอ้ยละ

34. โครงการเพ่ิมศักยภาพการปลกูมะพร้าวพันธุ์ดทีดแทนสวนเก่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปดิเสรีการค้า AFTA (ปทีี่ 1)
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เริ่มโครงการ - 4 ม.ีค. 58

เปา้หมาย ผล
แผนปฏบิตังิาน

เปา้หมาย



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมวชิาการเกษตร (หน่วยงานหลัก) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ (หน่วยงานสนับสนุน)
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ผลผลิตพริกไทยใหเ้พยีงพอกบัปริมาณทีใ่ช้ในประเทศ และปรับปรุงสวนพริกไทยเดิมเพือ่สามารถเพิม่ผลผลิตใหไ้ด้มาตรฐาน
เปา้หมายของโครงการ 4 อ าเภอ ในจงัหวดัจนัทบุรี คือ อ าเภอแกง่หางแมว ท่าใหม่ นายายอาม และเขาคิฌชกฏู
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2557 - 2558 (ปีที ่1 ระหวา่ง 10 ม.ค. 57 - 9 มิ.ย. 58, ปีที ่2 ระหวา่ง 10 มิ.ย. 58 - 9 มิ.ย. 59)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 5,554,840 บาท (ปี 1 จ านวน 3,172,020 บาท, ปี 2 จ านวน 2,382,820 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2557

หน่วย ผล (10 ม.ิย. 58 - 
30 ก.ย. 58)

1. กจิกรรมส ารวจและคัดเลือกต้นพนัธุ์พริกไทย
    1.1 คัดเลือกต้นแม่พนัธุ์ ต้น 3,200 3,200  -  -  -  - ได้รับการขยายระยะเวลาและการเบิกจา่ย
    1.2 ปลูกลงแปลงแม่พนัธุ์ ไร่ 4 4  -  -  -    งบประมาณปีที ่1 จาก 9 ม.ค. 58 เป็น

ค้าง 1,600 1,600  -  -  -     9 มิ.ย. 58 เป็นการขยายเวลาในการ
   ขยายพนัธุ์และส่งมอบกิ่งพนัธุ์ใหส้มาชิก

    1.3 ขยายพนัธุ์ ต้น 10,130  - 20,000* 15,200** 76.00  ** ส่งมอบกิ่งพนัธุ์จ านวน 15,200 กิ่ง 
    1.4 ส่งมอบกิ่งพนัธุ์ใหม่ใหส้มาชิก ต้น 10,130  - 20,000* 15,200** 76.00    เมือ่ปลายเดือน ม.ย. 58 ใช้ในกจิกรรม

   แปลงต้นแบบฯ และกจิกรรมปรับปรุง
   สวนเดิม
 * เป็นเป้าหมายสะสมจากช่วงเร่ิมโครงการ
   จนถงึส้ินสุดโครงการ (ปีที ่2)
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35. โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปดิเสรีทางการค้า (FTA) ปทีี่ 2
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน ผล

ปทีี ่1 ม.ค. 57 - ม.ิย. 2558

เปา้หมาย เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปทีี ่2

รอ้ยละ



หน่วย ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2. กจิกรรมศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยกีารผลิตพริกไทย
    2.1 ชี้แจง ประชาสัมพนัธ ์รับสมัครเกษตรกร ราย 80 80  -  -  - 
    2.2 คัดเลือกเกษตรกรและเตรียมพืน้ทีส่ร้างแปลงต้นแบบฯ ราย 4 4  -  -  -  - เกษตรกรทัง้ 4 ราย น ากิ่งพนัธุ์ปลูกลงพืน้ที่
    2.3 จดัประชุมใหค้วามรู้เทคโนโลยกีารผลิตพริกไทย คร้ัง 3 3  -  -  -    แปลงต้นแบบฯ ช่วงวนัที ่15 - 19 มิ.ย. 58
    2.4 จดัเวทีระดมความคิดและเรียนรู้ร่วมกนั คร้ัง 4 1 4  -  -  - คาดวา่เร่ิมด าเนินกจิกรรมปลายเดือน ต.ค. 58
3. กจิกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใหไ้ด้รับการรับรอง GAP
    3.1 อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมาตรฐาน GAP ราย 100 100  -  -  - 
    3.2 เกษตรกรเขา้ขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ราย 100 50 50**  -  -  - อยู่ระหวา่งการรวบรวมเอกสารการขอ
    3.3 ใหก้ารรับรองมาตรฐาน GAP แกเ่กษตรกร ราย 95  - 95*** 37 38.95    ใบรับรอง
4. กจิกรรมการสร้างการตลาดใหก้บัพริกไทยมาตรฐาน GAP  - เกษตรกรได้รับ GAP แล้ว 37 ราย
    4.1 จ านวนกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้หมด กลุ่ม 1 1  -  -  -  ** เป็นเป้าหมายทีย่งัไม่ได้ด าเนินการในช่วง
    4.2 จ านวนโรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้หมด โรง 1 1  -  -  -    เร่ิมโครงการ ถงึ 30 ก.ย. 57

 *** เป็นเป้าหมายเดียวกบัช่วงเร่ิมโครงการ 
   ถงึ 30 ก.ย. 57

5. กจิกรรมปรับปรุงสวนเดิมเพือ่เพิม่ผลผลิตใหไ้ด้คุณภาพ
    5.1 คัดเลือกเกษตรกร ราย 80 80  -  -  -  - แจกจา่ยกิ่งพนัธุ์ใหเ้กษตรกรแล้ว 12,000 ต้น
    5.2 จ านวนพืน้ที่ ไร่ 160 160  -  -  -    ทีเ่หลือ 4,800 ต้น ส่งมอบได้เดือน ก.พ. 
    5.3 เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมได้รับการตรวจวเิคราะหดิ์นฯ ราย 80 80 80  -  -    ปี 59
6. กจิกรรมการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจา้หน้าที่ คร้ัง  -  - 1  -  -  
    และการขยายผล ราย  -  - 50  -  -
7. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 3,172,020 853,044 2,382,820 130,625 5.48  - ได้รับงบด าเนินการปีที ่2 เมือ่วนัที ่23 

   ก.ค. 58 
 - ด าเนินการถงึ 9 มิ.ย. 59
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การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

รอ้ยละ

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557
 แผนปฏบิตังิาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ยกระดับปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบ จากการผลิตแบบเดิมเป็นระบบการรีดด้วยเคร่ืองรีดระบบปิดและการเกบ็รักษาน ้านมดิบด้วย

ระบบคลูเลอร์แท้งค์ สร้างฟาร์มโคนมต้นแบบทีม่ีศักยภาพในการผลิต และโอกาสในการยกระดับการเลี ยงโคนมใหเ้ป็น Smart Farm
เพือ่ประกนัคุณภาพการเลี ยงโคนมใหไ้ด้มาตรฐาน และจดัระบบการขนถา่ยอาหาร การรับน ้านมดิบจากฟาร์มด้วย Logistic System 
เพือ่ลดต้นทุนค่าขนส่งและลดการสูญเสียค่าใช้จา่ยในระดับสหกรณ์

เปา้หมายของโครงการ เมือ่สิ นสุดโครงการ ฟาร์มทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้รับการพฒันาใหม้ีความสามารถในการแขง่ขนัได้ในระดับเสรีการค้า (FTA)
และเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ตามเกณฑ์ทีก่้าหนด โดยมีฟาร์มโคนมทีไ่ด้รับการพฒันาใหเ้ป็น Smart Farm เพือ่เขา้สู่มาตรฐาน GAP 
และการพฒันาระบบการรีดนมใหเ้ป็นระบบปิดแบบอตัโนมัติ เพือ่เขา้สู่มาตรฐาน GMP จ้านวน 50 ฟาร์ม จากทั งหมด 1,200 ฟาร์ม

ระยะเวลาของโครงการ ตั งแต่ปี 2557 - 2562 (6 ปี 6 เดือน)
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 74,900,000 บาท  
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. การจดัท้าระบบคลูเลอร์แท้งค์เพือ่จดัเกบ็และรักษาคุณภาพน ้านมดิบ แท้งค์ 50 25 50.00  - ขณะนี อยู่ระหวา่งประสานการปรับปรุงระบบ
2. จ้านวนฟาร์มทีไ่ด้รับการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการฯ ฟาร์ม 50 50 100.00    ไฟฟา้ทีใ่ช้ในการรีดนมใหเ้หมาะสมกบัการรีดนม
3. จ้านวนฟาร์มโคนมทีไ่ด้รับการถา่ยทอดความรู้เพือ่พฒันาและเสริมสร้าง ฟาร์ม 50 50 100.00    ในระบบอตัโนมัติ (เนือ่งจากไฟฟา้บางฟาร์มยงัมี
    องค์ความรู้    แรงดันต้่า)
4. จ้านวนฟาร์มโคนมทีไ่ด้รับการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี ยเพือ่สร้างฟาร์ม ฟาร์ม 50 1 2.00
    โคนมต้นแบบ

287
 36. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm)
เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปดิการค้าเสรี FTA ป ี2557 - 2562

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

5. จ้านวนฟาร์มโคนมทีไ่ด้รับการเพิม่โคนมเพศเมียพนัธุ์โฮลสไตรฟรีเชียน ฟาร์ม 50 - -
    (ฟาร์มละ 10 ตัว)
6. จ้านวนฟาร์มโคนมทีม่ีการสร้างโรงเรือนและระบบการรีดนมโคในระบบปิด ฟาร์ม 50 12 24.00
    แบบอตัโนมัติ
7. จ้านวนฟาร์มโคนมทีส่ร้างรถลากอาหารสัตว์ ฟาร์ม 50 - -
8. จ้านวนฟาร์มโคนมทีไ่ด้รับการพฒันาใหเ้ป็น Smart Farm และได้มาตรฐาน ฟาร์ม 50 12 24.00
    GAP
9. จ้านวนฟาร์มโคนมทีไ่ด้รับการพฒันาเป็น Smart Farm และมีการพฒันา ฟาร์ม 50 12 24.00
    ระบบการรีดนมในระบบปิดแบบอตัโนมัติและได้มาตรฐาน GMP
10. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 74,900,000 74,650,000 99.67
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่จ านวนลูกโคนมเพศเมียทีม่ีคุณภาพในฟาร์มเกษตรกร

2. ลดช่วงอายกุารผสมพนัธุ์คร้ังแรกใหเ้ร็วขึ้น
3. ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเพิม่จ านวนลูกโคเพศเมียใหแ้กเ่กษตรกร

เปา้หมายของโครงการ 1. ได้ลูกโคเพศเมียทีม่ีคุณภาพและมีอตัราการใหน้มทีดี่จากโคนมสาวต้ังท้องไม่ต่ ากวา่ 70%
2. โคนมสาวมีอายเุฉล่ียเมือ่ผสมคร้ังแรก 18 เดือน (ลดลง 2 เดือน จากเดิม 20 เดือน)
3. เกษตรกรมีความพงึพอใจในการถา่ยทอดเทคโนโลย ีโดยการฝึกอบรมมากกวา่ 80%
4. มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกวา่ 50%

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2556 - 2559
งบประมาณของโครงการ จ านวน 25,466,523 บาท (เฉพาะปี 2558 จ านวน 2,007,085 บาท)

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

หน่วย ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. การกอ่สร้างโรงเรือน-อาคาร
    1.1 โรงเรือนลูกโค หลัง 1 1  -  -  -
    1.2 โรงเรือนเล้ียงโครุ่น หลัง 1 1  -  -  -
    1.3 โรงเรือนโคสาวต้ังท้อง หลัง 1 1  -  -  -   - ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จในปีที ่2
    1.4 ร้ัวจดัแบ่งเป็นแปลงหญ้า เมตร 1,200 1,200  -  -  -     
    1.5 อาคารปฏบิัติการ หลัง 1 1  -  -  -   - ด าเนินการเปิดใช้หอ้งปฏบิัติการ
    1.6 อปุกรณ์ทางอณูพนัธศุาสตร์ บาท 1,000,000 988,530  -  -  -     เรียบร้อยแล้ว

289

37. โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลีย้งโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย - ออสเตรเลยี - นิวซีแลนด ์(ปทีี่ 3)

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วย ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

2. จ านวนเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ราย 100 120 100 120 120.00  - เกษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการเป็นเกษตร
   รายเดิมตามทีไ่ด้ท า MOU กบั 2 สหกรณ์

3. จ านวนลูกโคทีไ่ด้รับการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการ ตัว 600 522 240 124 51.67  - ต้ังแต่เดือน ก.ย. - ต้นเดือน ต.ค. ประสบ
4 การท าเคร่ืองหมายลูกโคโดยการฝังไมโครชิฟ ตัว 600 522 240 124 51.67    ปัญหาโรคปากเปือ่ย สัตวแพทยแ์ละ
5. จ านวนโคสาวทีต้ั่งท้อง 5 เดือน ส่งคืนเกษตรกร ตัว 40 20 240 146 60.83    สมาชิกสหกรณ์จงึแนะน าใหร้ะงับการ
    5.1 จ านวนโคสาวท้องทีค่ลอด และได้คลอดลูก ตัว  - - 220* 87 39.55    ขนยา้ยววั
    5.2 จ านวนลูกโคเพศเมีย ตัว  - - 154** 61 39.61  - เป้าหมายร้อยละ 70 เป็นลูกโคเพศเมีย
6. การจดัฝึกอบรม คร้ัง 12 12 6 6 100.00
7. จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการฝึกอบรม ราย 200 249 100 113 113.00
8. การจดัท าเอกสารเผยแพร่ เร่ือง 4 4 2 2 100.00
9. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 21,758,865 12,138,514 2,007,085 2,007,085 100.00
10. เงินงบประมาณเหล่ือมปี บาท 7,900,093 7,818,776  -  -

    
หมายเหตุ : * เป้าหมายโคสาวทีไ่ด้รับคืน และคาดวา่จะคลอดในปี 2558 เปล่ียนไปตามจ านวนโคสาวท้องทีส่่งคืนใหแ้กเ่กษตรกร
             ** จ านวนโคเพศเมียเป้าหมายเปล่ียนไปตามจ านวนโคสาวท้องทีจ่ะคลอดในปี 2558
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนยว์จิยัและพฒันาการผลิตกระบือและโค  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตก าแพงแสน  จ .นครปฐม
วตัถุประสงค์โครงการ เพิม่โคเนือ้พนัธุ์ก าแพงแสน  ลดการน าเขา้น้ าเชื้อและเนือ้โคคุณภาพดีจากต่างประเทศ  กระจายพนัธุ์โคเนือ้คุณภาพทีผ่่านการคัดเลือกพนัธกุรรมอยา่งเป็นระบบ

และถกูต้องตามหลักวชิาการ  รวมทัง้เพิม่ประสิทธภิาพการเล้ียงโคเนือ้และเพิม่รายได้ใหก้บัเกษตรกร
เปา้หมายของโครงการ ผลิตน้ าเชื้อปีละไม่น้อยกวา่ 20,000 โด๊ส
ระยะเวลาของโครงการ เร่ิมต้ังแต่ปี 2551 - 2558 (ปีที ่5 เร่ิม 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58)
งบประมาณ (ตัง้แตเ่ริ่มโครงการ - ป ี2558) จ านวน 46,026,400 บาท 
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. คัดเลือกแม่โคลูกผสมบราหม์ันจากเกษตรกร 
    1.1 ปีที ่1-3 ตัว 15,000 18,603 5,000 1,369 27.38  - ปีที ่1 เร่ิม 19 ธ.ค. 50 - 18 ธ.ค. 52  
    1.2 ปีที ่4 ตัว 5,000 4,129 - - -    ได้รับงบประมาณ  มี.ค. 51
2. จดัส่งน้ าเชื้อชาโรเล่ส์ใหเ้กษตรกร  - ปีที ่2 เร่ิม 19 ธ.ค. 51 - 18 ธ.ค. 52  
    2.1 ปีที ่1-3 โด๊ส 19,500 13,929 - 2,158* -    ได้รับงบประมาณ  มิ.ย. 52
    2.2 ปีที ่4 โด๊ส 5,000 690 - - -  - ปีที ่3 เร่ิม 1 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 55  
3. ผสมเทียมแม่โค    ได้รับงบประมาณ  ก.ค. 54
    3.1 ปีที ่1-3 ตัว 14,500 6,255 5,000 1,369 27.38  - ปีที ่4 เร่ิม 1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57  
    3.2 ปีที ่4 ตัว 5,000 2,477 - -    ได้รับงบประมาณ  ก.ค. 56

 - ปีที ่5 เร่ิม 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58
 - ปีที ่6 เร่ิม 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 59
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 แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

38. โครงการคัดเลอืกพ่อพันธุ์ก้าแพงแสนเพ่ือใช้ผลติน้้าเชื้อ
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการถึงปจัจุบนั * การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2557 (ผล/เปา้ ปทีี ่5)

รอ้ยละ
ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. คัดเลือกลูกโคทีเ่กดิจากการผสมเทียม ตัว 1,200 1,693 300 467 155.67  - * การด าเนินงานปีที ่5 ไม่มีการจดัซ้ือ
    (ปีที ่1-4 ปีละ 300 ตัว)    น้ าเชื้อชาโรเล่ส์ โดยใช้น้ าเชื้อทีเ่หลือจาก
5. คัดเลือกโคเพศผู้หลังหยา่นม (ปีที ่1-4 ปีละ 50 ตัว) ตัว 200 200 50 50 100.00    การด าเนินงานในปีที ่1-4 
6. คัดเลือกโคพอ่พนัธุ์เพือ่ผลิตน้ าเชื้อ ตัว 40 40 10 - -
    (ปีที ่1-4 ปีละ 10 ตัว)
7. ผลิตน้ าเชื้อแช่แขง็จากโคพอ่พนัธุ์
    7.1 ปีที ่1-3 โด๊ส 75,000 74,977 15,000 - -
    7.2 ปีที ่4 โด๊ส 15,000 5,480 - - -
8. รายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อ/โคขนุ บาท 12,550,000 1,236,844 - 242,850 -  - ** ตัดยอดตามวนัทีไ่ด้มีการท ารายการ
    8.1 ค่าลงทะเบียนแม่โคในโครงการ  - ค่าลงทะเบียนแม่โคในโครงการเป้าหมาย
          1) ปีที ่1-3 บาท 1,950,000 906,644 - 215,800** -    มาจากการผสมเทียมแม่โคด้วยน้ าเชื้อ
          2) ปีที ่4 บาท 500,000 305,600 - - -    ชาโรเล่ส์ ราคา 100 บาท/โด๊ส ปีที ่5 

   ไม่มีการจดัซ้ือน้ าเชื้อเพิม่เติม ยงัคงใช้
   น้ าเชื้อทีเ่หลือจากปีที ่3 และ 4

    8.2 น้ าเชื้อก าแพงแสน
          1) ปีที ่1-3 บาท 3,750,000 239,900 750,000 27,050** 3.60  - เป้าหมายน้ าเชื้อก าแพงแสนมาจากการ
          2) ปีที ่4 บาท 750,000 90,300 - - -    ผลิตน้ าเชื้อแช่แขง็จากโคพอ่พนัธุ์ ราคา 
    8.3 โคขนุคัดทิง้ (ปีที ่1-4) บาท 5,600,000 7,942,727 1,400,000 - -    50 บาท/โด๊ส
9. จ านวนเงินส่งคืนกองทุน ปีที ่1
    9.1 ปีที ่1-3 บาท 7,950,000 7,950,000 2,150,000 - -  - ส่งคืนเงินกองทุนฯ ปีที ่1 - 3 ได้ตาม
    9.2 ปีที ่4 บาท 2,150,000 2,150,000 - - -    เป้าหมาย
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ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการถึงปจัจุบนั * การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2557 (ผล/เปา้ ปทีี ่5)

รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

10. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย
      10.1 ปีที ่1-3 บาท 30,197,840 24,999,902 7,914,280 3,408,544 43.07  - ปีที ่1 - 4 โครงการใช้จา่ยงบประมาณ
      10.2 ปีที ่4 บาท 7,914,280 7,732,554 - - -    ร้อยละ 85.88 ของเป้าหมาย 

   38,112,120 

หมายเหต ุ: * การด าเนินงานปีที ่5 ไม่มีการจดัซ้ือน้ าเชื้อชาโรเล่ส์ โดยใช้น้ าเชื้อทีเ่หลือจากปีที ่1-4
                ** โครงการตัดยอดตามวนัทีม่ีการใช้จา่ย ไม่ได้แยกตามปีของน้ าเชื้อทีผ่ลิตได้
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เปา้หมาย ผล เปา้หมาย รอ้ยละ
หน่วย

เริ่มโครงการถึงปจัจุบนั * การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2557 (ผล/เปา้ ปทีี ่5)
ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค แผนปฏบิตังิาน



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เป็นโครงการน าร่องในการต้ังศูนยรั์บเล้ียงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (ววัหลุม) ช่วยลดภาระและต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

    ผู้เล้ียงโคนมใหต่้ าลง เพิม่ประสิทธภิาพการเล้ียงโคนมทดแทนใหม้ีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพือ่เป็นแบบอยา่งแกส่หกรณ์โคนมหรือองค์กรต่าง ๆ และเป็นศูนยเ์รียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้ล้ียงโคนมตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ทีส่นใจทัว่ไป
3. เพือ่ส่งเสริมพฒันาสถาบันของเกษตรกรใหม้ีความเขม้แขง็มัน่คงและช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้ 
4. เพือ่เป็นการส่งเสริมการเล้ียงโคนมในระบบชีวภาพ ซ่ึงจะท าใหล้ดมลภาวะและน้ าเสียจากการประกอบอาชีพการเล้ียงโคนม

เปา้หมายของโครงการ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้นปีละ 50 ราย และส่งโคนมทดแทนเขา้ร่วมโครงการได้ในอตัราทีเ่พิม่ขึ้นปีละ 100 ตัว สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
ได้ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 15 

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2555 - 2560
งบประมาณของโครงการ  จ านวน 6,470,000 บาท  (ต้ังแต่เร่ิมโครงการ - ปี 2556)

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - รอ้ยละ
30 ก.ย. 58)

1. ประชุมชี้แจงโครงการ คร้ัง 9 9 - - -
2. อบรมเผยแพร่การเล้ียงโคนมแบบปล่อยโรงในระบบชีวภาพ คร้ัง 9 9 - - -
3. เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ราย 200 125 50 47 94.00
4. จ านวนโคนมทดแทนทีเ่กษตรกรส่งเขา้ร่วมโครงการ ตัว 500 427 100 139 139.00
5. จ านวนโคสาวท้องอาย ุ6 เดือน น้ าหนักเฉล่ีย 480 กก. ตัว 427 343 184 147 79.89  - เป็นเป้าหมายการส่งคืนโคสาวท้อง
    ทีส่่งคืนใหแ้กเ่กษตรกร    ของปีที ่3 ทีย่งัคงค้างอยู่ 84 ตัว 

   รวมกบัปีที ่4 (100 ตัว)
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   - ด าเนินการเฉพาะปีแรก

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน

ผล เปา้หมาย

39. โครงการน าร่องการเลีย้งโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลมุ) ปทีี่ 4
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - รอ้ยละ
30 ก.ย. 58)

6. จดัต้ังศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงโคนมในระบบชีวภาพ (ววัหลุม) ศูนย์ 1 1 - - -  - ด าเนินการเสร็จแล้วในปีที ่1

     ในเขตการส่งเสริมการเล้ียงโคนมภาคใต้    

     - จ านวนผู้เขา้ชมในศูนยเ์รียนรู้ ราย 500 1,449 300 484 161.33
7. จดัต้ังศูนยก์ารเล้ียงโคนมทดแทนและแหล่งพนัธุ์โคนม ศูนย์ 1 1 - - -

    ทีม่ีคุณภาพซ่ึงเล้ียงโดยองค์กรของเกษตรกร
     - กอ่สร้างโรงเรือนเล้ียงโคนมทดแทน หลัง 10 9 3 3 100.00  - ผลการกอ่สร้างโรงเรือนในปี 57 

8. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท 6,470,000 6,470,000 - - -    ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 หลัง 
   ส่วนเป้าหมายการกอ่สร้างโรงเรือน
   ในปี 58 อกี 2 หลัง รวมเป้าหมาย
   ในการด าเนินการ ปี 58 รวมทัง้หมด 
   จ านวน 3 หลัง ด าเนินการกอ่สร้าง
   โรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้ 3 หลัง
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แผนปฏบิตังิาน หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและลดต้นทุนในระบบการเล้ียงโคนม ท าใหเ้พิม่โอกาสในการสร้างรายได้และการแขง่ขนั สร้างระบบการเกบ็ขอ้มูลทีเ่ป็น

มาตรฐานและน านักวชิาการไปสู่ปัญหาจริง
เปา้หมายของโครงการ หลังส้ินสุดโครงการปีที ่6 เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการทุกคนจะต้องด าเนินการปรับปรุงการเล้ียงโคนมได้ดังนี ้ด้านคุณภาพน้ านมดิบ จ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาว

ไม่เกนิ 300,000 เซลล์/มล. ปริมาณของแขง็รวมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 12.50 และจ านวนจลิุนทรียไ์ม่เกนิ 300,000 โคโลนี/มล. ด้านลดต้นทุน/เพิม่ประสิทธภิาพ
ช่วงหา่งการใหลู้กไม่เกนิ 420 วนั สัดส่วนแม่โครีดนมต่อแม่โคแหง้นม 75:25 สัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนม 60:40 ปริมาณน้ านมเฉล่ียในฝูงไม่น้อยกวา่
4,500 กก./ตัว/ช่วงการใหน้ม สัดส่วนก าไรต่อกโิลกรัมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 และเกษตรกรสามารถท าบัญชีฟาร์มด้วยตัวเองได้ 100%

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2552 - 2559
งบประมาณของโครงการ จ านวน 40,434,000 บาท  (ปี 2558 จ านวน 3,738,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. จ านวนสหกรณ์ทีม่ีการประเมินสถานการณ์ฟาร์มในโครงการ สหกรณ์/ราย 11/469 11/469 100.00/100.00  - ขอปรับเป้าหมายในปีที ่5 มีสหกรณ์ 7 แหง่
    เพือ่วางแผนในแต่ละปี    อยู่ระหวา่งด าเนินการ ได้แก่
2. จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรได้รับการตรวจเยี่ยมฟาร์มและดูแล สหกรณ์/ราย 11/469 11/469 100.00/100.00    1. สค.เชียงใหม่ จ ากดั
    สุขภาพสัตวจ์ากทีมทีป่รึกษาครบทุกราย     2. สค.สันก าแพง จ ากดั
       3. สค.แม่วาง จ ากดั

   4. สค.แม่โจ ้จ ากดั
   5. สค.การเกษตรไชยปราการ จ ากดั
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หน่วย
รอ้ยละ

แผนปฏบิตังิาน

ปีที ่6

 40. โครงการลดตน้ทุนและปรับปรุงประสทิธภิาพการเลีย้งโคนมดว้ยวิธทีี่ปฏิบตัไิดแ้ละเห็นผลจริง (ปทีี่ 6)
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

เปา้หมาย
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

   2.1 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับดูแลแนะน า สหกรณ์/ราย 11/469 11/469 100.00/100.00    6. สค.ล าพนู จ ากดั
         ด้านสุขภาพ ด้านการจดัการฟาร์ม ด้านการคัดเลือก    7. สค.ไทย - เดนมาร์ค อา่วน้อย จ ากดั 
         สายพนัธุ์ จากทีมทีป่รึกษา    ซ่ึงทัง้ 7 สหกรณ์ ได้ด าเนินการมาแล้ว 
    2.2 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับแนะน า สหกรณ์/ราย 11/469 11/469 100.00/100.00    โดยส้ินสุดปีที ่5   เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2558
         ใหเ้หมาะสมกบัรอบและวางแผนการใช้อาหารสัตว ์การใหน้ม 
         และสภาพร่างกาย จากทีมทีป่รึกษา  - ในปีที ่6 มี 4 สหกรณ์ ด าเนินการได้แก่
    2.3 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับตรวจสอบ สหกรณ์/ราย 11/469 11/469 100.00/100.00    1. สค.ท่าม่วง จ ากดั
         เบือ้งต้นทางกายภาพของอาหารหยาบ อาหารขน้จากทีม    2. สค.มวกเหล็ก จ ากดั
         ทีป่รึกษา    3. สค.ชะอ า-หว้ยทราย จ ากดั
    2.4 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับตรวจวเิคราะห์ สหกรณ์ 11 11 100.00    4. สค.หนองโพราชบุรี จ ากดั
         คุณภาพอาหารหยาบ และอาหารขน้ จากทีมทีป่รึกษา    ส าหรับ สค.หว้ยสัตวใ์หญ่ จ ากดั สมาชิกจ านวน
    2.5 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับบริการ สหกรณ์/ราย 11/469 11/469 100.00/100.00    38 ราย ได้ขอยติุโครงการเมือ่ส้ินสุดปีที ่6
         แนะน าการตรวจวเิคราะหโ์รคโคนม และคุณภาพน้ านมดิบ    เนือ่งจากได้รับบริการจากโรงพยาบาลสัตวห์วัหนิ
         อยา่งสม่ าเสมอ จากทีมทีป่รึกษา   
           
    2.6 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการแนะน า สหกรณ์/ราย 11/469 11/469 100.00/100.00
         และควบคุมการจดบันทึกขอ้มูล จากทีมทีป่รึกษา
3. จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการจดัอบรม สหกรณ์/ราย 11/469 11/469 100.00/100.00
    จากทีมทีป่รึกษา
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รอ้ยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558
แผนปฏบิตังิาน

เปา้หมาย
หน่วย



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. การปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิต
    4.1 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถปรับปรุง สหกรณ์/ราย 11/469 7/237 63.63/50.53  - ขอ้ 4.1 - ขอ้ 8 รอผลการด าเนินงานครบ 1 ปี
          ปริมาณน้ านมเฉล่ียในฝูงได้ไม่น้อยกวา่ 4,500 กก./ตัว/ช่วง
          การใหน้ม และเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถท าได้
          100%
    4.2 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถปรับปรุง สหกรณ์/ราย 11/469 7/219 63.63/46.70
          ช่วงหา่งการใหลู้ก ไม่เกนิ 440 วนั และเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วม
          โครงการ สามารถท าได้ 100%
5. การปรับปรุงขนาดฝูงโคนม
    5.1 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถปรับ สหกรณ์/ราย 11/469 7/236 63.63/50.32
          สัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนมได้ 60:40 และเกษตรกร สามารถ
          ท าได้ 100 %
    5.2 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถปรับ สหกรณ์/ราย 11/469 7/245 63.63/52.24
          สัดส่วนแม่โครีดนมต่อแม่โคแหง้นมได้ 75:25 และเกษตรกร
          ทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถท าได้ 100%
6. การจดัการด้านคุณภาพน้ านมดิบ 
    6.1 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถปรับปรุง สหกรณ์/ราย 11/469 7/227 63.63/48.40
          จ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่เกนิ 300,000 เซลล์/มล. และ
          เกษตรกรสามารถท าได้ 100%
    6.2 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถปรับปรุง สหกรณ์/ราย 11/469 7/115 63.63/24.52
          ปริมาณของแขง็รวมไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 12.50 และเกษตรกร
          สามารถท าได้ 100%
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เปา้หมาย
แผนปฏบิตังิาน

รอ้ยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

    6.3 จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถปรับปรุง สหกรณ์ 11/469 7/243 63.63/51.81
          จ านวนจลิุนทรียใ์นน้ านมไม่เกนิ 300,000 โคโลนี/มล. และ
          เกษตรกรสามารถท าได้ 100%
7. จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถจดัท าบัญชี สหกรณ์/ราย 11/469 7/291 63.63/62.05
    ฟาร์มด้วยตัวเองได้ 100%
8. จ านวนสหกรณ์ทีเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการมีสัดส่วนก าไรเพิม่ขึ้น สหกรณ์/ราย 11/469 7/184 63.63/39.23
    ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 และเกษตรกรสามารถท าได้ 100%
9. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย บาท - - -  - กรมส่งเสริมสหกรณ์เพิง่ได้รับความเหน็ชอบใหใ้ช้

   งบประมาณ ตามคณะกรรมการอนุกรรมการ
   กล่ันกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุน
   กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
   คร้ังที ่3/2558 เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2558 
   เพือ่ขอปรับลดงบประมาณเพือ่ใช้ด าเนินงาน
   ในปีที ่6 เนือ่งจากงบประมาณทีใ่ช้ในปีที ่6
   มีเพยีงค่าใช้จา่ยบริหารโครงการเท่านัน่ จงึขอ
   ปรับลดงบประมาณ ตามสัดส่วนการด าเนินงาน
   จริง จากเดิมจ านวน 2,394,000 บาท เหลือ 
   1,866,000 บาท. 
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หน่วย
รอ้ยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (หน่วยงานหลัก) ร่วมกบั ภาควชิาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสาตร์  
วทิยาเขตก าแพงแสน (หน่วยงานสนับสนุน)

วตัถุประสงค์โครงการ เพิม่มูลค่าเพิม่ใหก้บัเนือ้โคขนุเกรดคุณภาพทีม่ีไขมันแทรกน้อย ท าใหม้ีไขมันแทรกเพิม่ ท าใหจ้ดัจ าหน่ายเนือ้ชิ้นส่วนรองและชิ้นส่วนหลัก
ทีม่ีไขมันแทรกน้อยได้เร็วขึ้น เป็นการลดภาระเร่ืองสต็อกสินค้า และเพือ่เตรียมความพร้อมรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)
เกษตรกรเพิม่ผลผลิต และมีรายได้มากขึ้น อกีทัง้เป็นการน านวตักรรมและงานวจิยัของประเทศมาใช้ประโยชน์ในการเพิม่มูลค่า

เปา้หมายของโครงการ น าเนือ้โคขนุทีม่ีไขมันแทรกน้อยมาเพิม่มูลค่าเพิม่ใหม้ีไขมันแทรกเพิม่มากขึ้น ปีละ 20 ตัน
ระยะเวลาของโครงการ เร่ิมต้ังแต่ปี 2557 - 2563  (ปีที ่1 เร่ิม  15 สิงหาคม 2557)
งบประมาณของโครงการ ได้รับทัง้หมด จ านวน 11,505,100 บาท  การด าเนินงานในปีที ่1 ได้รับจ านวน  11,505,100 บาท (เงินกองทุนปรับโครงสร้างภาคเกษตรฯ )
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

1. หอ้งปฏบิัติการต่าง ๆ 
    1.1 เคร่ืองฉดีไขมัน เคร่ือง 2 2 100.00
    1.2 อปุกรณ์แยกกรดไขมัน ชุด 1 - -  - อยู่ระหวา่งด าเนินการ
    1.3 หอ้งแช่แขง็เร็ว หอ้ง 1 1 100.00  - ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
    1.4 หอ้งแช่แขง็ หอ้ง 1 1 100.00  - ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
    1.5 การจดัหาครุภณัฑ์ - - - -
2. ปริมาณชิ้นเนือ้ทีจ่ดัซ้ือจากสหกรณ์ฯ อื่น ๆ กก. 1,000 - -
3. ปริมาณชิ้นเนือ้ทีน่ ามาฉดีไขมันแทรก กก. 20,000 2,800 14.00
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41. โครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเน้ือโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพ่ือรองรับตลาด AEC

ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

4. ปริมาณทีจ่ าหน่ายเนือ้ฉดีไขมันแทรก
    4.1 Butcher shop ของสหกรณ์ กก. 2,400 1,000 41.67
    4.2 หา้งสรรพสินค้า กก. 7,200 800 11.11
    4.3 ร้านปิง้ยา่ง กก. 2,400 500 20.83
5. ราคาทีจ่ าหน่ายเนือ้ฉดีไขมันแทรก
    5.1 Butcher shop ของสหกรณ์ บาท/กก. 650 1,200 184.62
    5.2 หา้งสรรพสินค้า  บาท/กก. 650 1,000 153.85
    5.3 ร้านปิง้ยา่ง บาท/กก. 650 950 146.15
6. ราคาทีจ่ าหน่ายเนือ้ได้เพิม่ขึ้นจากเดิม ร้อยละ 46 46 100.00
7. งบประมาณทีเ่บิกจา่ย
    7.1 ครุภณัฑ์ บาท 4,570,000 1,464,736 32.05  - มีการจดัซ้ือและตรวจรับบางรายการ
    7.2 กอ่สร้าง บาท 6,600,000 6,600,000 100.00  - ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
    7.3 ค่าก ากบัดูแลโครงการ (เงินจา่ยขาด) บาท 335,100 - -

หมายเหต ุ: การกอ่สร้างรายงานความกา้วหน้าทีแ่ล้วเสร็จเป็นร้อยละของเนือ้งานตามจ านวนเงินทีช่ าระไปแล้วในแต่ละงวด
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หน่วย
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
เปา้หมาย รอ้ยละ



หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกบัชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัระยอง และจงัหวดัตราด)
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่พฒันาการเล้ียงสุกรใหม้ีประสิทธภิาพสูงขึ้น โดยมีต้นทุนการผลิตต่ าลง เพือ่ใหส้ามารถอยู่รอดได้ภายใต้ขอ้ตกลงเปิดเสรีทางการค้า และพฒันาการตลาดสุกรมีชีวติ

และเนือ้สุกรทีผ่ลิต โดยสมาชิกสหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรภาคตะวนัออก ทัง้ระบบใหต้รงถงึผู้บริโภค เพือ่เป็นการลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาสุกรมีชีวติทีจ่ะเกดิขึ้นกบัเกษตรกร
เปา้หมายของโครงการ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ สามารถปรับปรุงพฒันาระบบการเล้ียงสุกรและผลิตสุกรทีม่ีคุณภาพตามทีต่ลาดต้องการ โดยสามารถลดต้นทุน

การผลิตสุกรได้เฉล่ียไม่น้อยกวา่ 5% และมีรายได้จากการจ าหน่ายสุกรเพิม่ขึ้นจากเดิมไม่น้อยกวา่ 5%  
ระยะเวลาของโครงการ 10ปี (ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2552 - 2561) ขยายเวลาออกไปเป็น 13 ปี 6 เดือน (ปี 2552 - 2564) ตามมติเมือ่วนัที ่19 เมษายน 2555
งบประมาณของโครงการ เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จ านวน 20,540,000 บาท (ปี 2558 จ านวน 2,252,400 บาท)
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

สหกรณป์ศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าดฉะเชงิเทรา จ้ากัด
 1. กจิกรรมการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ราย 1,280 1,280 - - -
     ผู้เล้ียงสุกร มาเป็นหลักสูตร
     1.1 หลักสูตรที ่1 หลักสูตรเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์ ราย - - 60 - -  - ได้มีการขออนุมัติเปลียนแปลงเวลาการจดั
           เนือ้สุกร    อบรม จากเดือน ก.ย. เป็นเดือน ต.ค. 58 

   รุ่นที ่1 ระหวา่งวนัที ่6 - 9 ต.ค. 58
   รุ่นที ่2 ระหวา่งวนัที ่13 - 16 ต.ค. 58 
   รุ่นที ่3 จะด าเนินการอบรมระหวา่งวนัที่
   27 - 30 ตุลาคม 2558 จ านวนผู้เขา้รับ
   การอบรมรุ่นละ 20 ราย รวมผู้เขา้รับการ
   อบรมทัง้หมด 60 ราย
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42. โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติและเพ่ิมมูลค่าสกุรของชุมนุมสหกรณก์ารปศุสตัว์ภาคตะวันออก จ้ากัด 
ไตรมาสที่ 4 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตังิาน
รอ้ยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

     1.2 หลักสูตรที ่2 หลักสูตรอาหารสัตว์ ราย - - 30 - -  - จ านวน 1 รุ่น ระยะเวลาการอบรม 10 วนั 
   โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ระหวา่งวนัที ่28 ก.ย. - 
   2 ต.ค. 58  และระหวา่งวนัที ่19 - 23  
   ต.ค. 58 จ านวนสมาชิกทีเ่ขา้รับการอบรม 
   30  ราย

 2. กจิกรรมศูนยก์ารผลิตอาหารสัตวค์รบวงจรส าหรับสมาชิก
     สหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรและเกษตรกร
     2.1 กอ่สร้างศูนยอ์าหารสัตว ์1 โรง ก าลังการผลิต โรง 1 1 - - -  - กอ่สร้างเสร็จแล้วในปี 57
           45 ตัน/วนั
     2.2 จดัหาวตัถดิุบอาหารสัตวจ์ าหน่ายใหแ้กเ่กษตรกร ตัน/ปี 4,800 803 4,800 3,354 69.88
           ผู้เล้ียงสุกรในรูปของ
           1) ผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป ตัน/ปี 2,400 62 2,400 - -  - ด าเนินการแปรรูปเป็นวตัถดิุบตีป่นเพือ่
                - มูลค่าการจ าหน่าย บาท - - - - -    จ าหน่ายไม่ได้ผสมเป็นอาหารส าเร็จรูป
           2) จ าหน่ายวตัถดิุบอาหารสัตว์ ตัน 2,400 741 2,400 3,354 139.76
                - มูลค่าการจ าหน่าย บาท - - - 38,710,797 -
 3. กจิกรรมศูนยจ์ าหน่ายเนือ้สุกรและผลิตภณัฑ์แปรรูป
     จากเนือ้สุกร
     3.1 การกอ่สร้างโรงแปรรูปเนือ้สุกร 1 โรง (โรงฆา่สุกร) โรง 1 1 1 1 100.00  - อยู่ระหวา่งการขอใบอนุญาตประกอบการ
     3.2 ซ้ือสุกรเพือ่แปรรูป ตัว - - 2,880 - -
 4. กจิกรรมการเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์จากเนือ้สุกรแปรรูป
     เป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 
     4.1 การกอ่สร้างเคาน์เตอร์จ าหน่าย 30 จดุ จดุ 20 - 10 10 100.00  - ได้ด าเนินกอ่สร้างเสร็จในปี 2558
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หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2557 การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2558



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

     4.2 ผลิตภณัฑ์จ าหน่าย ตัน - - 120 - -
           1) ผลิตภณัฑ์ทีผ่ลิต ชนิด - - - - -
           2) ปริมาณผลิตภณัฑ์ทีจ่ าหน่าย กก. - - - - -
           3) มูลค่าผลิตภณัฑ์ทีจ่ าหน่าย บาท - - - - -

สหกรณก์ารเกษตรผู้เลี ยงสัตวร์ะยอง จ้ากัด
 1. กจิกรรมการเพิม่ศักยภาพการเล้ียงสุกรและสถานที่
     จ าหน่ายสุกรช าแหละ
     1.1 ซ้ือสุกรเพือ่ช าแหละ
           1) ปริมาณซ้ือสุกร ตัว/ปี 62,295 20,448 18,975 2,621 13.81  - เนือ่งจากมีขอ้จ ากดัด้านโรงฆา่ จงึม่สามารถ
           2) จ านวนสมาชิกทีข่ายให้ ราย 31 32 34 17 50.00    รับซ้ือสุกรปริมาณเพิม่ขึ้นได้
     1.2 ซ้ืออาหารสัตวม์าจ าหน่าย ตัน/ปี 259.20 1,201.95 57.60 126.12 218.96
           1) มูลค่าทีจ่ าหน่ายใหก้บัเกษตรกร บาท 6,577,200 19,102,700 1,461,600 1,977,339 135.29
           2) ก าไร บาท 313,200 408,125 69,600 71,276 102.41

สหกรณผู้์เลี ยงสุกรและการปศุสัตวต์ราด จ้ากัด
 1. กจิกรรมการพฒันาเพิม่ประสิทธภิาพการเล้ียงสุกร
     ของสมาชิกสหกรณ์
     1.1 กอ่สร้างบ่อหมักชีวภาพ บ่อ 1 1 1 1 100.00
     1.2 ซ้ืออาหารสัตวม์าเพือ่ ตัน/ปี 200 516.55 150 318.18 212.12
           1) ใช้เล้ียงสุกรของสหกรณ์ ตัน/ปี 441.67 258.70 15 187.76 1,251.73
           2) มูลค่าการจ าหน่ายใหก้บัเกษตรกร บาท/ปี 1,385,000 1,031,131 1,385,000 1,222,150 88.24
           3) ก าไร บาท/ปี 140,000 97,119 140,000 127,605 91.15
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ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 57 - 
30 ก.ย. 58)

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
 1. ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมสมาชิก/เกษตรกรผู้เล้ียงสุกร บาท 1,829,800 1,654,800 827,400 819,000 98.98  - โอนเงินคืน 8,4000 บาท
 2. เงินหมุนเวยีน บาท 21,965,000 7,470,000 1,425,000 1,000,000 70.18
 3. การคืนเงิน
     3.1 ปีที ่4 - 5 บาท 4,348,750 4,348,750 - - -  - สหกรณ์ฉะเชิงเทรา 2,040,000 บาท

 - สหกรณ์ระยอง ปีที ่4 (2556) จ านวน 
   420,000 บาท 
 - สหกรณ์ระยอง ปีที ่5 (2547) จ านวน 
   จ านวน 420,000 บาท รวม 840,000 
   บาท
 - สหกรณ์ตราด ปีที ่5 (2557) จ านวน
   468,750 บาท

     3.2 ปีที ่6 บาท - - 3,142,500 3,928,750 125.02  - ก าหนดการคืนเงินในเดือน ธ.ค. 58
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670                                      
 

1.1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
1.2 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้้า 
 

2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร   โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
 

2.1 งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 
2.2 โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์    
2.3 การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 
2.4 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554 
2.5 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้สินคงค้างต่้ากว่า 500,000 บาท 

ผ่านสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
2.6 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับอาเซียน (Seed Hub Center)   
2.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
2.8 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 

 

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

3.1 โครงการภายใต้การด้าเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน 
3.2 โครงการการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (Zoning) 
3.3 โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือรองรับ AEC จังหวัดศรีสะเกษ (ปีที่ 2)   
3.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้้าเขียวจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (ปีที่ 3) 
3.5 โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี

การค้า AFTA (ปีที่ 3) 
3.6 โครงการเพ่ิมศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี

การค้า AFTA (ปีที่ 1) 
3.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) 

 

4. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง   โทรศัพท์ 0-2940-5387   โทรสาร 0-2579-2670                                       
 

4.1 โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 
4.2 โครงการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (Flagship Project) 
4.3 โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีข้ันพ้ืนฐานส้าหรบัข้าว (Pre GAP) 
4.4 โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพ่ือควบคุมและลดความสูญเสียของสินค้ากุ้งทะเลจากอาการตายด่วน EMS   
5.5 โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปิด

การค้าเสรี FTA ปี 2557 - 2562 
5.6 โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ปีที่ 3) 
5.7 โครงการน้าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ปีที่ 4 



3.8 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง (ปีที่ 6) 
3.9 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง (ปีที่ 6) 
3.10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จ้ากัด 
 

5. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร   โทรศัพท์ 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670 
5.1 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2558  
5.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าชมุชน ปีงบประมาณ 2558 
5.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้้า 
5.4 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
5.5 โครงการพัฒนาฐานการผลติด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขียว 

 

6. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร   โทรศัพท์ 0-2579-0614   โทรสาร 0-2579-0507 
 

6.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
6.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
6.3 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
6.4 โครงการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม       
6.5 โครงการการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน    

 

7. ส่วนวิชาการการประเมินผล   โทรศัพท์ 0-2579-5512   โทรสาร 0-2579-8267 
 

7.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
7.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ     
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