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ส่วนที่ 1  
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นในการขับเคลื่อนนโยบาย 

และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นในการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น 
------------------------------------------------------------- 

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 

ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

จำนวน ร้อยละ 

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ 27,028.1850 19,591.5124 72.49 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 89.68 ผ่าน 
   ไม่ผ่าน ผลผลิต 90.73 ผ่าน 
    - ก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน 256 แห่ง 60.81  
    - ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 จำนวน 933 ล้าน ลบ.ม.  
93.30  

    - จ ัดสรรน้ำช ่วงฤดูแล้งปี 2562/63 จำนวน 
17,053 ล้าน ลบ.ม.  

96.35  

    -  ว ันปฏ ิบ ัต ิการฝนหลวงท ี ่ประสบผลสำเร็จ  
มีฝนตกในพ้ืนที่เป้าหมาย 93.11  

103.46  

    - ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 39,885 บ่อ 99.71  
    ผลลัพธ์ 88.63 ผ่าน 
    - เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 71,792 ไร่ 40.57  
    - ความจุกักเก็บเพ่ิมข้ึน 160.07 ล้าน ลบ.ม.  80.22  
    - ค่าความเค็ม 0.46 กรัม/ลิตร  92.00  
    - พ้ืนที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง 6,845,842 ไร่  100.00  
    - ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำ 

ในเขื่อนตามที่ร้องขอ ร้อยละ 75.75 
108.21  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ (ต่อ)    ผลลัพธ์ (ต่อ)   
    - พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 79,770 ไร่  99.71  
    - จำนวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ 39,885 ราย  99.71  
2. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 1,837.2500 1,789.7913 97.42 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 203.32 ผ่าน 
   ผ่าน ผลผลิต 180.97 ผ่าน 
    - ส ่งเสร ิมและพัฒนาเกษตรกรรมย ั ่ งย ืนรวม 

423,574 ราย  
285.25  

    - พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นรวม 531,175 ไร่  101.28  
    - พ้ืนที่ส่วนบุคคลและสาธารณะที่ได้รับการส่งเสริม

ระบบวนเกษตร จำนวน 46,123 ไร่  
102.50  

    - ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตด้านพืช ข้าว 
หม่อนไหม ผักและผลไม้ รวม 114,012 แปลง 

343.25  

    - ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตด้านโรงคัดบรรจุ 
โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด ปศุสัตว์ และประมง 
รวม 50,393 แห่ง 

113.83  

    - ร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจำหน่าย 3 สาร 
ใช้แอปพลิเคชัน DOA SHOP จำนวน 22,988 ราย  

155.64  

    - ผู้รับจ้างพ่นยาและเกษตรกรผู้ใช้ 3 สาร ได้เข้าอบรม
และผ่านการสอบ 16,506 ราย  

165.06  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

2. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (ต่อ)    ผลลัพธ์ 225.67 ผ่าน 
    - แหล่งผลิตด้านด้านพืช ข้าว หม่อนไหม ผักและผลไม้ 

ได้รับรองมาตรฐาน รวม 99,655 แปลง  
468.92  

    - แหล่งผลิตด้านโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม  
โรงผลิตเชื ้อเห็ด ปศุสัตว์ และประมง ได้รับรอง
มาตรฐาน รวม 33,363 แห่ง  

108.11  

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสามารถผลิตชีวภัณฑ์ 
ได้เอง 1,764 ศูนย์  

100.00  

3. ใช้ระบบตลาดนำการผลิต 1,536.9794 1,147.9826 74.69 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 2,357.04 ผ่าน 
   ไม่ผ่าน ผลผลิต 86.90 ผ่าน 
    - พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 

1,190 ราย 
100.00  

    - พัฒนาตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด  100.00  
    - เชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างโรงสี ผู้ประกอบการ 

และกลุ่มเกษตรกร 13 ศูนย ์
43.33  

    - ผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาด 53 ราย  6.63  
    - สหกรณ์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดออนไลน์ 

จำนวน 206 สหกรณ์  
137.33  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

3. ใช้ระบบตลาดนำการผลิต (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - สินค้าสหกรณ์ที่มีการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ 

433 รายการ  
144.33  

    - กลุ่มเกษตรกรขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ 3 กลุ่ม 25.00  
    - พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 62,275 ราย 100.00  
    - สอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี 444 แห่ง 100.00  
    - ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และ

จัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย  
100.00  

    - ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 232,027.75 เมตร 116.01  
    - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ 1,510 ราย 
70.13 

 
 

    ผลลัพธ์ 4,627.17 ผ่าน 
    -  ม ู ลค ่ าการจำหน ่ ายส ิ นค ้ าของ เกษตรกร 

275,191,076.02 บาท  
18,346.07  

    - ขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการฯ ได้
ร้อยละ 22.15  

31.64  

    - ผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ที่มีการเชื่อมโยง
ตลาด ร้อยละ 10.46  

14.94  

    - มูลค่าสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน 
185.65 ล้านบาท  

116.03  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

4. การลดต้นทุนการผลิต 1,253.2140 1,156.8051 92.31 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 164.31 ผ่าน 
   ไม่ผ่าน ผลผลิต 112.83 ผ่าน 
    - ส่งเสริมพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร 4,541,756 ตัน  176.88  
    - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 15,000 ราย 100.00  
    - พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมให้ใช้สารอินทรีย์

ชีวภาพ 250,000 ไร่  
100.00  

    - ถ่ายทอดความรู ้ทางเทคนิคเครื ่องจักรกลเกษตรที่
รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล จำนวน 4,705 ราย  

100.11  

    - พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๖,๗๓๕ แปลง 

100.00  

    - จัดตั้งศูนย์ AIC ในสถานศึกษา 77 จังหวัด 100.00  
    ผลลัพธ์ 215.79 ผ่าน 
    - ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรลดลงในภาพรวม 15.00 

ล้านบาทต่อปี  
71.43  

    - เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้  ร ้อยละ 
15.18 จากเป้าหมายดำเนินการร้อยละ 5.00 

303.60  

    - เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ 18.92 
จากเป้าหมายดำเนินการร้อยละ 5.00 

378.40  

    - พัฒนาเกษตรกรสู ่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
845 ราย  

109.74  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

5. การบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 1,291.4724 1,213.9014  93.99 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 826.47 ผ่าน 
   ไม่ผ่าน ผลผลิต 846.11 ผ่าน 
    - เกษตรกรได้ร ับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ

ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 17,688 ราย  
99.88  

    - ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมง 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 263,362 ครั้ง 

105.34  

    - ผลิตลูกพันธุ์ สัตว์น้ำ 547.41 ล้านตัว 99.53  
    - หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอจดทะเบียน

เรือไทยสำหรับเรือประมงพ้ืนบ้าน 30,797 ฉบับ/ลำ  
3,079.70  

    ผลลัพธ์ 
- ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและ
จากการทำประมง 2.60 ล้านตัน 

806.83 
98.49 

 

    - เรือไทยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนสำหรับประมง
พ้ืนบ้าน ร้อยละ 100.00 
- ปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาในแต่ละครั้ง เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 21.97 

125.00 
 

2,197.00 

 

6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 3,511.4025 3,347.8019 95.34 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 89.57 ผ่าน 
   ไม่ผ่าน ผลผลิต 97.73 ผ่าน 
    - เกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภาพรวม 

316,111 ราย 
67.76  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตก

ในพ้ืนที่เป้าหมาย ร้อยละ 93.11  
103.46  

    - พ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ
ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ 78.50  

104.67  

    - เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรม 
ที่เก่ียวเนื่อง จำนวน 4,603 กลุ่ม  

92.06  

    - เฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา 10 จังหวัด 
พ้ืนที่ 800,000 ไร่ 

100.00  

    - เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 50 จังหวัด พื้นที่ 1,400,000 ไร่ 

100.00  

    - เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
17 จังหวัด พื้นที่ 80,000 ไร่  

100.00  

    - สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันโรคสัตว์ 
26,056,484 ตัว  

97.88  

    - เกษตรกรได้รับการสงวนรักษาสิทธิ์ในที่ดินไว้ได้ 
6,281 ไร่  

104.68  

    - พื ้นที ่การเกษตรที ่ประสบภัยแล้งได้ร ับแก้ไข  
ร้อยละ 60.95  

121.90  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - การแก้ปัญหาหนี้สินผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ 
ผู้ยากจน 929 ราย 

82.58  

    ผลลัพธ์ 81.41 ผ่าน 
    - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี ่ยนไปปลูก 

พืชหลากหลายในฤดูนาปรัง 6,930 ราย  
125.00  

    - เกษตรกรที ่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ ่มขึ้น 
จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาไร่ละ 
900 บาท  

90.00  

    - ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว เข้าสู่อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 10,919.04 ตัน  

54.77  

7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 31.1399 24.8884 79.92 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 101.23 ผ่าน 
   ไม่ผ่าน ผลผลิต 102.45 ผ่าน 
    - มีความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

การเกษตรแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวง 10 หน่วยงาน  

100.00  

    - Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชสำคัญและ
ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร 
13 สินค้า  

100.00  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงฟักที่ได้รับการสำรวจ/

ปรับปรุง และขึ้นทะเบียน 455,977 ฟาร์ม  
87.69  

    - เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุง
และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 3,682,526 ราย  

122.75  

    - พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 100,000 ไร่  

100.00  

    - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/
สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัย
การผลิตที่จำเป็น 23,601 ราย  

118.01  

    - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปรับปรุงพันธุ์สัตว์/
สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัย
การผลิตที่จำเป็น 12,135 ฟาร์ม  

121.35  

    - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สำหรับปลูกพืชอาหาร
สัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 81,339 ไร่  

97.82  

    - อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 804 ราย  

106.35  

    - จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปรับเปลี่ยน 507 ไร่  

101.00  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    -  ติดตามและประเมินผล 17 แห่ง  100.00  
    - ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ 507 ไร่  101.40  
    - ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี 100 ราย  100.00  
    - อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรใน

พ้ืนที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนที่ N) 3,000 ราย  
100.00  

    - กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 2,107 ราย  100.33  
    - ติดตามการจัดทำบัญชี 2,103 ราย  100.14  
    - ติดตามประเมินผล 229 ราย  101.78  
    - อบรมให้ความรู ้ และศึกษาดูงานการปลูกพืช

ทางเลือกใหม่ 2,000 ราย  
100.00  

    - สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น 6,000 ไร่  100.00  
    - การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือการผลิต

หม่อนไหม 334 ไร่  
105.03  

    - สำรวจ คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของ
เกษตรกร 5,000 ราย  

100.00  

    - สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
5,000 ราย  

100.00  

    - ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกร
รายใหม่ 5,000 ราย  

100.00  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกร

รายเก่า (ปี 2562) 5,000 ราย  
100.00  

    - จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ที่สำคัญเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

100.00  

    - ติดตามประเมินผลโครงการ  10๐.00  
    ผลลัพธ์ 100.00 ผ่าน 
    - ขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 5 ครั้ง  100.00  
8. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  327.7231 323.8754 98.83 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 100.15 ผ่าน 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   ผ่าน ผลผลิต 100.29 ผ่าน 
    - พัฒนา ศพก. หลัก 882 ศูนย์ 100.00  
    - พัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 8,989 ศูนย์ 100.00  
    - อบรม/ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 43,417 ราย 100.87  
    ผลลัพธ์ 100.00  
    - ศพก. หลัก และ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ของกรม

วิชาการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาฐานการเรียนรู้ 
สามารถให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชได้ 200 ศูนย์  

100.00  

รวม 36,817.3663 
 

28,596.5585 
 

77.67 
ไม่ผ่าน 

 491.47 ผ่าน 



 
 

 
ที่มา : รายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุนแต่ละประเด็นนโยบาย 
หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดความสำเร็จ 

           ตัวชี้วัด      เกณฑ์         ผลประเมิน 
ร้อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ่าย   ตั้งแต่ร้อยละ 96 ขึ้นไป   ผ่าน 
ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการ ผลผลิต มากกว่า ร้อยละ 80  ผ่าน 
       ผลลัพธ์ มากกว่า ร้อยละ 80  ผ่าน 
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ส่วนที่ 2  
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์8 ประเด็น 
 



- 13 - 
 

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น 

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

ประเด็นที่ 1 : การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ 
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน  

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมชลประทาน 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน 

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1) วัตถุประสงค์  

เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม 
การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
พ้ืนที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ    

2.2) เป้าหมาย  
ก่อสร้างแหล่งน้ำ 421 แห่ง เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 176,968 ไร่ เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกพืช

ในฤดูแล้ง 6,845,842 ไร่ และขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 40,000 บ่อ   
3) งบประมาณ 27,028.1850 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 19,591.5124 ล้านบาท ร้อยละ 72.49 

ของงบประมาณท่ีได้รับ   
3.1 กรมชลประทาน งบประมาณ 25,860.5414 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 18,492.0463 ล้านบาท 

ร้อยละ 71.51 
3.2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร งบประมาณ 452.4436 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 

385.5032 ล้านบาท ร้อยละ 85.20  
3.3 กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 715.2000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 713.9629 ล้านบาท 

ร้อยละ 99.83  
4) ผลการดำเนินงาน  

4.1 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ดำเนินการแล้ว 256 แห่ง  ร้อยละ 60.81 
ของเป้าหมาย 421 แห่ง เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้ 71,792 ไร่  ร้อยละ 40.57 ของเป้าหมาย 176,968 ไร่  
มีความจุกักเก็บเพ่ิมข้ึน 160.07 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 80.22 ของเป้าหมาย 199.54 ล้าน ลบ.ม. 

4.2 ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63  
ดำเนินการได้ 933 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 93.30 ของเป้าหมาย 1,000 ล้าน ลบ.ม.  ค่าความเค็มตามเกณฑ์วิกฤติ 
ที่สถานีสูบน้ำสำแลเพ่ือการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง 0.46 กรัม/ลิตร  ร้อยละ 92.00 ของเป้าหมาย 
0.50 กรัม/ลิตร (กรมชลประทานสามารถผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อควบคุมระดับ
ความเค็มของน้ำสำหรับทำน้ำประปา โดยวัดค่าได้ 0.46 กรัม/ลิตร ดีกว่าค่าวิกฤติที่กำหนดไว้ ที่ต้องไม่เกิน 
0.50 กรัม/ลิตร  โดยต่ำกว่าค่าวิกฤติเป้าหมายร้อยละ 8.00 (ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 100.00 ทำได้ที่
ร้อยละ 92.00) 

4.3 วางแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2562/63  ดำเนินการได้ 17,053 ล้าน ลบ.ม. 
ร้อยละ 96.35 ของเป้าหมาย 17,699 ล้าน ลบ.ม.  เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ 6,845,842 ไร่  
ครบตามเป้าหมาย 

4.4 วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 93.11 หรือร้อยละ 103.46 ของเป้าหมายร้อยละ 90 ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน 
ดำเนินการได้ร้อยละ 75.75 หรือร้อยละ 108.21 ของเป้าหมายร้อยละ 70 
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4.5 ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการได้ 39,885 บ่อ ร้อยละ 99.71 
ของเป้าหมาย 40,000 บ่อ  พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 79,770 ไร่ ร้อยละ 99.71 ของเป้าหมาย 
80,000 ไร่  มีเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 39,885 ราย ร้อยละ 99.71 ของเป้าหมาย 40,000 ราย 

5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค  - 
5.2 ข้อเสนอแนะ  - 

 

ประเด็นที่ 2 : การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
  1. หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
   หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   หน่วยงานสนับสนุน : รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
  2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
   1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อนที่มีการประสาน 
ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษา และเกษตรกร ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน 
เกษตรกรรมยั่งยืน 
   2) เพื่อจัดทำต้นแบบการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ สำหรับใช้เป็นแนวทาง          
ในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในระยะต่อไป 
   3) เพื่อพัฒนาให้การทำการเกษตรของไทยก้าวสู่ความยั่งยืน เกษตรกรสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างยั่งยืน 
   4) เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 148,490 ราย พื ้นที ่เกษตรกรรมยั ่งยืนเพิ ่มขึ้น 
524,482 ไร่  
  3. งบประมาณ จำนวน 1,837.25 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1,789.79 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.42 ของงบประมาณที่ได้รับ     
  4. ผลการดำเนินงาน 
   ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนรวม 423,574 ราย คิดเป็นร้อยละ 285.25 ของเป้าหมาย 
148,490 ราย พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นรวม 531,175 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.28 ของเป้าหมาย 
524,482 ไร่ ดังนี้ 
   1) ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เพื่อขยายผลการเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ
ได้ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 99 ศูนย์ เกษตรกรได้รับการอบรมทั้งสิ้น 8,460 ราย ร้อยละ 104.03   
ของเป้าหมาย 8,132 ราย 
   2) ส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนเกษตรกรทั้งการปลูกข้าว       
การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง การปลูกหม่อน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์           
การพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร  
รวม 338,033 ราย ร้อยละ 482.90 ของเป้าหมาย 70,000 ราย  
   3) ส่งเสริมการทำระบบวนเกษตร ส่งเสริมการทำระบบวนเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
โดยอบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพึ่งตนเอง จำนวน 4,393 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของเป้าหมาย 
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4,500 ราย พื้นที่ส่วนบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตรแล้ว จำนวน 46,123 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.50 
ของเป้าหมาย 45,000 ไร่ 
   4) ส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
เพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการค้าและการบริโภคในประเทศ รวมทั้งผลักดันให้  
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ 
เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ การเตรียมการ ปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี       
การพัฒนาที่ดิน เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการผลิต ปศุสัตว์อินทรีย์ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าวอินทรีย์รวม 72,688 ราย คิดเป็นร้อยละ 110.37 ของเป้าหมาย 65,858 ราย     
มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการและปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 456,017 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.03 ของเป้าหมาย 
506,528 ไร่   
   5) ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย เพื ่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยการ 
    5.1) ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต 114,012 แปลง คิดเป็นร้อยละ 343.25 ของเป้าหมาย 
33,215 แปลง / 50,393 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 113.83 ของเป้าหมาย 44,271 แห่ง ดังนี้  
     (1) ด้านพืช ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
พืช 110,788 แปลง คิดเป็นร้อยละ 443.15 ของเป้าหมาย 25,000 แปลง ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป 
โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด 1,292 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 287.11 ของเป้าหมาย 450 โรงงาน ตรวจรับรอง
มาตรฐานหม่อน GAP 406 แปลง คิดเป็นร้อยละ 78.83 ของเป้าหมาย 515 แปลง 
     (2) ด้านประมง ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 29,276 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 104.17 ของเป้าหมาย 28,103 แห่ง  
     (3) ด้านปศุสัตว์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จำนวน 19,004  แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 127.48 ของเป้าหมาย 14,908 แห่ง ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานเพ่ือส่งออก GMP/HACCP 495 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 97.06 ของเป้าหมาย 510 แห่ง ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 
326 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 108.67 ของเป้าหมาย 300 แห่ง 
    5.2) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โดยการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
15,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 
    5.3) พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองและผู้ตรวจ โดยการพัฒนา CB/IB 493 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 120.24 ของเป้าหมาย 410 ราย ส่งเสริมร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จำนวน 
354 ร้าน/สาขา คิดเป็นร้อยละ 133.58 ของเป้าหมาย 265 ร้าน/สาขา 
   6) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมี โดยมีร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจำหน่าย 3 สาร ใช้แอพพิเคชั่น DOA SHOP จำนวน 22,988 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 155.64 ของเป้าหมาย 14,770 ราย และผู้รับจ้างพ่นยาและเกษตรกรผู้ใช้ 3 สาร ได้เข้าอบรมและ
ผ่านการสอบ 16,506 ราย คิดเป็นร้อยละ 165.06 ของเป้าหมาย 10,000 ราย การทดสอบความรู้ เกษตรกร       
ที่ขึ้นทะเบียนปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร จำนวน 481,905 ราย และ
เกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร ได้รับทดสอบความรู้ 
จำนวน 39,758 ราย 
   7) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืชด้านการควบคุมพืชด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ผลิตชีวภัณฑ์ 1,764 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และได้ระบบ
การผลิตเพิ่มปริมาณอาหารที่พอเพียง สำหรับต้นแบบการขยายศัตรูธรรมชาติไปสู่เชิงพาณิชย์ 1 ชนิด ได้สารสกัด
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จากพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี 4 ชนิด และเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์         
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช 1 ชนิด  
  5. ผลลัพธ์ 
   1) ด้านส่งเสริมเกษตรผสมผสาน พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน 
จำนวน 53,629 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 471.09 ของเป้าหมาย 11,384 ไร่ 
   2) ด้านการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ จำนวน 20,116 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.74 ของเป้าหมาย 70,000 ราย จากการติดตาม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2563 พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตปีละ 6,991.61 บาทต่อไร่ 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิตโดยการพึ่งพาตนเอง 4,016.41 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย 
การลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 1,759.16 บาทต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปัจจัย
การผลิตของตนเอง 2,257.25 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรร้อยละ 82.46 มีการนำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ นำปัจจัยการผลิตของตนเองมาใช้เพิ่มขึ้น 459.24 บาท โดยนำมูลสัตว์ 
มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และทำยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร และการผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้เอง
แทนการซื้อจากภายนอก  
   3) ด้านส่งเสริมวนเกษตร พื้นที ่มีการปรับเปลี ่ยนเข้าสู ่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งตนเอง 
21,529 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 327.68 ของเป้าหมาย 6,570 ไร่ 
   4) ด้านส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ในปี 2562 พบว่า ร้อยละ 68 สามารถนำความรู้จากการอบรมมาปฏิบัติได้ทั้งหมด
คือ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และ
การทำแนวกันชน ซึ่งได้ส่งผลดีต่อคุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกร และร้อยละ 32 
นำมาปรับใช้ได้บางส่วน โดยผลผลิตเฉลี่ยในปี 2562 อยู่ที่ 376 กิโลกรัมต่อไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนจากความต่อเนื่องในการปรับปรุงบำรุงดิน ควบคู่ไปกับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ 

ราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณ 1,500 – 2,000 บาทต่อตัน ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของข้าว และการกำหนดชนิดข้าวในการรับซื้อของโรงสี มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เ ริ่มสนใจแปรรูป
ผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี และแปรรูป   
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ข้าวตัง  หรือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ 
เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องเพาะงอก และน้ำข้าวกล้องรวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ปลานิลอินทรีย์ และหมูดำอินทรีย์ 
เป็นต้น 
   5) ด้านส่งเสริมเกษตรปลอดภัย แหล่งผลิตได้รับรองมาตรฐาน 99,655 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 468.92 ของเป้าหมาย 21,252 แปลง / 33,363 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 108.11 ของเป้าหมาย 
30,860 แห่ง  
   6) ด้านมาตรการลด ละ เลิกใช้สารเคมี พบว่าในปี 2563 ไม่มีการนำเข้า 3 สาร โดยปี 2562 
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2562 มีการนำเข้าไกลโฟเซต 25,107 ตัน พาราควอต 9,944 ตัน และคลอร์ไพริฟอส 
1,016 ตัน รวม 36,067 ตัน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ ไกลโฟเสท 
พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นสารอันตรายห้ามจำหน่ายและครอบครอง 
   7) ด้านการพัฒนาชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช พบว่าเครือข่ายเกษตรกร (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) 
ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และทักษะ สามารถผลิตชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรู ธรรมชาติ) ได้เอง
จำนวน 1,764 ศูนย์ และสามารถนำความรู้ไปการควบคุมศัตรูพืช จำนวน 1,058 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย  
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  6. ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   1) ข้อค้นพบ 
    1.1) จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร   
การตรวจประเมินและตรวจรับรองมาตรฐาน 
    1.2) การประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร ประชาชน สารวัตรเกษตรอาสาในเรื่องการป้องกัน 
กำจัดศัตรูพืชการจำกัดการใช้ 3 สารยังไม่เข้าถึงเกษตรกร ทำให้เกษตรกรบางราย บางพ้ืนที่ไม่ได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
    1.3) การดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
อีกท้ังยังขาดหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด 
    1.4) เกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์
อย่างแท้จริงทำให้ไม่ผ่านการประเมินการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น การบันทึกข้อมูลการผลิต เป็นต้น 
    1.5) กลุ่มเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และไม่มีแหล่งรับซื้อ 
หรือหลักประกันด้านราคาท่ีชัดเจน 
    1.6) เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำให้ไม่สามารถขอการรับรองมาตรฐาน GAP ได้
    1.7) เกษตรกรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมี รวมถึงมีเกษตรกรผู้ใช้สาร 
ผู้รับจ้างพ่น เข้ารับการอบรมจำนวนน้อย 
    1.8) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่มีสัดส่วนพ้ืนที่แหล่งน้ำและพ้ืนที่
ปลูกพืชเพิ่มจากก่อนเข้าร่วมโครงการ แต่เกษตรกรยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำในการผลิต   
ทางการเกษตร และต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจุดเรียนรู้ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 2) ข้อเสนอแนะ 
   2.1) หน่วยงานส่วนกลางควรจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังสถานการณ์การระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลาย เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน/เป้าหมายของโครงการ 
   2.2) การจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ต้องปรับวิธีดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ 

โดยพัฒนาสื่อ/รูปแบบการเรียนรู้อ่ืนทดแทนการจัดอบรม และ/หรือใช้ผู้นำหรืออาสาสมัครเกษตรกรของชุมชน
ในการขยายผล 

2.3) สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ แหล่งจำหน่าย และ
ผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการทำเกษตรอินทรีย์ 

2.4) สร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสินค้าเกษตร 
โดยลด ละ เลิก การใช้สารเคมีอันตรายหรือถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ก็ให้ใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำในฉลาก 

2.5) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตราย        
โดยดำเนินการส่งเสริมหรืออบรมให้ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกร แนวทาง
และวิธีการลดใช้สารเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

2.6) ส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมี 
และเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช เช่น ใช้วัตถุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน การป้องกันกำจัด
โดยชีววิธีหรือสารชีวภัณฑ์ 

2.7) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำควรสนับสนุนแหล่งน้ำในไร่นาให้แก่เกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่นี้เป็นลำดับแรก  ๆเพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือต้นแบบการพิจารณา รวมทั้งบูรณาการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ภัยแล้ง และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และจุดเรียนรู้ในพื้นที่ 
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ประเด็นที่ 3 : ใช้ระบบตลาดนำการผลิต  
  3.1 : ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม  
    1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
     หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     หน่วยงานสนับสนุน : รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
    2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
     จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ รณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว ตลาดสินค้าหม่อนไหม
เปิดตลาดใหม่ส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ครั้ง พัฒนาตลาดเกษตรกรเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรจำนวน 77 จังหวัด ผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงตลาด จำนวน 800 รา ย
และชาวนาได้รับการเชื่อมโยงตลาด จำนวน 1,000 ราย 
    3) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 31.4540 ล้านบาท ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 28.5591 ล้านบาท ร้อยละ 90.80 ของงบประมาณที่ได้รับ 
    4) ผลการดำเนินงาน  
     4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์
              ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ ระดับภาค จำนวน 5 ครั้ง ร้อยละ 500 
ของเป้าหมาย 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 33,360 ราย คิดเป็นร้อยละ 333.60 ของเป้าหมาย 
10,000 ราย ภายในงานมียอดจำหน่ายสินค้า รวมจำนวน 4,815,003 บาท ร้อยละ 24.08 ของเป้าหมาย 
20,000,000 บาท กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ มียอดเจรจาธุรกิจ จำนวน 218,727,180 บาท รวมทั้งสิ้น 
223,542,183 บาท โดยมียอดจำหน่ายสินค้า ดังนี้  

(1) กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2563 ยอดจำหน่าย จำนวน 
804,779 บาท  

(2) เชียงใหม่ วันที่ 9 – 13 กันยายน 2563 ยอดจำหน่าย จำนวน 364,829 บาท  
(3) อุทัยธานี วันที่ 18 – 22 กันยายน 2563 ยอดจำหน่าย จำนวน 2,102,785 บาท  
(4) อุบลราชธานี วันที่ 16 – 20 กันยายน 2563 ยอดจำหน่าย จำนวน 647,890 บาท 
(5) สงขลา วันที่ 9 – 13 กันยายน 2563 ยอดจำหน่าย จำนวน 894,720 บาท 

4.2) กรมการข้าว  
 (1) ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์

และข้าว GAP กับโรงสี และผู้ประกอบการ 25 ศูนย ์ร้อยละ 59.52 ของเป้าหมาย 42 ศูนย ์
 (2) ประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์

และข้าว GAP 28 ศูนย ์ร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 42 ศูนย ์
 (3) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร  13 ศูนย์      

ร้อยละ 43.33  ของเป้าหมาย 30 ศูนย ์(ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ) 
 (4) เชื่อมโยงตลาดขายตรงข้าว โดยการส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวประชารัฐ

ระดับชุมชน/จังหวัด 30 ศูนย์ เป็นไปตามเป้าหมาย 
(5) จัด Business matching ระหว่างผู ้ประกอบการโรงสีผู ้ส ่งออก และหน่วยงาน        

ที่เก่ียวข้อง  1 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
(6) ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร 46 ศูนย์ ร้อยละ 109.52    

ของเป้าหมาย 42 ศูนย ์
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(7) ผู้ประกอบการที่ได้มีการเชื่อมโยงตลาด (Output) 53 ราย ร้อยละ 6.63 
ของเป้าหมาย 800 ราย 

(8) ชาวนาที่ได้มีการเชื่อมโยงตลาด (Output) 13,168 ราย ร้อยละ 1,316.80 
ของเป้าหมาย 1,000 ราย  

(9) ขายข้าวอินทรีย์และ ข้าว GAP ของโครงการฯ (Outcome) ร้อยละ 22.15  
คิดเป็นร้อยละ 31.64 ของเป้าหมาย ร้อยละ 70.00 

(10) ผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ที่มีการเชื่อมโยงตลาด (Outcome) 
ร้อยละ 10.46 คิดเป็นร้อยละ 14.94 ของเป้าหมาย ร้อยละ 70.00 

(11) มูลค่าของข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่เพ่ิมข้ึน (Outcome) 10 ล้านบาท 
4.3) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 (1) พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 1,190 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
 (2) พัฒนาตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย 
 (3) ตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร    

ของเกษตรกรได้ (Output) 77 จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย 
 (4) มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านช่องทางตลาดเกษตรกรต่อปี 

(Outcome) 298 ล้านบาท ร้อยละ 119.20 ของเป้าหมาย 250 ล้านบาท 
4.4) กรมหม่อนไหม 
 (1) กิจกรรมการออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 

70 ชุด ร้อยละ 175 ของเป้าหมาย 40 ชุด 
(2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด : การจัดนิทรรศการเผยแพร่

ความรู้ภายใต้แนวคิด (Theme) "มหกรรมผ้าไหมไทยจากชุมชนสู่สากล" พิธีเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงาน      
จัดแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานการตัดเย็บผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ 1 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 50 ร้าน เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (4) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 6 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (5) การจัดแสดงสินค้า (Output) 9 ครั้ง ร้อยละ 180.00 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง 
 (6) มูลค่าการจัดจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม (Outcome) 24.28 ล้านบาท  

ร้อยละ 303.50 ของเป้าหมาย 8 ล้านบาท  
  4.5) กรมปศุสัตว์ 

  (1) เปิดตลาดใหม่ส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1,472,587 ตัน ร้อยละ 84.63 
ของเป้าหมาย 1,740,000 ตัน  

  (2) มูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 146,488 ล้านบาท ร้อยละ 83.71 
ของเป้าหมาย 175,000 ล้านบาท  

 4.6) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
 (1) จัดกิจกรรมผลไม้ประชารัฐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 250 ราย ร้อยละ 50.00 

ของเป้าหมาย 500 ราย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร 37,000,000 บาท ร้อยละ 123.33 ของเป้าหมาย 
30,000,000 บาท 
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 (2) จัดกิจกรรมข้าวประชารัฐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 85 ราย ร้อยละ 85.00 
ของเป้าหมาย 100 ราย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร 4,500,000 บาท ร้อยละ 45.00 ของเป้าหมาย 
10,000,000 บาท 
   3.2 : การสร้างตลาดออนไลน์ โดยร่วมมือกับ LAZADA Thailand  
     1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง และกรมปศุสัตว์  
     2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ร้านค้า จำหน่ายสินค้า (ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์) ผ่านตลาดออนไลน์ 
จำนวน 162 กลุ่ม จำนวนสินค้า 300 รายการ 
     3) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ   – 
     4) ผลการดำเนินงาน  
      4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์
       (1) ร้านค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมขายสินค้าตลาดออนไลน์ (Output) ดำเนินการ
ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผ่านช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ จำนวน 206 ร้านค้า ร้อยละ 137.33 ของเป้าหมาย 150 ร้านค้า  
       (2) สินค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมขายสินค้า ตลาดออนไลน์ (Output) 433 รายการ 
ร้อยละ 144.33 ของเป้าหมาย 300 รายการ  
       (3) มูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านช่องทางการตลาด 275,191,076.02 บาท 
ร้อยละ 18,346.07 ของเป้าหมาย 1,500,000 บาท 
      4.2) กรมประมง 
       กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ของเป้าหมาย 12 กลุ่ม 
      4.3) กรมปศุสัตว์ 
       จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 10 ร้านค้า 14 ชนิดสินค้า 
คิดเป็นมูลค่า 102,152 บาท  
   3.3 : การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  
     1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
      หน่วยงานสนับสนุน : รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมการข้าว และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
     2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน 62,275 ราย  
     3) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 124.4522 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 110.0121 ล้านบาท ร้อยละ 88.40 ของงบประมาณที่ได้รับ 
     4) ผลการดำเนินงาน  
      4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
       (1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ 40 ราย       
เป็นไปตามเป้าหมาย 



- 21 - 
 

       (2) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 3,002 ราย ร้อยละ 104.42 
ของเป้าหมาย 2,875 ราย 
       (3) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ 
Young Smart Farmer 453 ราย ร้อยละ 100.67 ของเป้าหมาย 450 ราย  
       (4) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (Output) 18,221 ราย   
ร้อยละ 103.29 ของเป้าหมาย 17,640 ราย 
       (5) พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ 300 ราย ร้อยละ 80.00 
ของเป้าหมาย 375 ราย  
       (6) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็น 
Young Smart Farmer (Output) 4,995 ราย ร้อยละ 102.67 ของเป้าหมาย 4,865 ราย 
      4.2) กรมหม่อนไหม 
       (1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมอาสา Smart Farmer 
และ Smart Officer กรมหม่อนไหม 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 
       (2) ประชุมชี้แจงโครงการ Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา 1 ครั้ง 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (3) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) 1,500 ราย 
เป็นไปตามเป้าหมาย  
       (4) ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 2,690 ราย    
ร้อยละ 93.08 ของเป้าหมาย 2,890 ราย   
       (5) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ประจำปี 2563 
จำนวน 21 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (6) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงานของ Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) 
จำนวน 1,500 ป้าย เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (7) จัดทำ E-book แนะนำเกษตรกร และ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของเกษตรกร 
Smart Farmer หม่อนไหมอย่างละ 1 ชุด เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (8) ติดตามนิเทศงานโครงการ 12 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (9) อำนวยการกรมหม่อนไหม 1 หน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (10) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการเตรียมความพร้อม  
เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer หม่อนไหม มีไม่น้อยกว่า (Output) 1,500 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
      4.3) กรมปศุสัตว์ 
       (1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (Output) 1,729 ราย ร้อยละ 101.71 
ของเป้าหมาย 1,700 ราย 
       (2) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer (Output) 773 ราย ร้อยละ 100.39 
ของเป้าหมาย 770 ราย 
       (3) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (Output) 3,870 ราย ร้อยละ 100.78 
ของเป้าหมาย 3,840 ราย 
       (4) สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Output) 780 ราย ร้อยละ 98.73 
ของเป้าหมาย 790 ราย 
       (5) สนับสนุนวัสดุการเกษตร 6,367 ราย ร้อยละ 89.68 ของเป้าหมาย 7,100 ราย 
       (6) ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 146 ราย ร้อยละ 94.81 ของเป้าหมาย 154 ราย 
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      4.4) กรมประมง 
       (1) พัฒนาเกษตรกรสู ่ Smart Farmer (คัดเลือกเกษตรกร) 14,800 ราย    
เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (2) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer 10,100 ราย 
ร้อยละ 101.00 ของเป้าหมาย 10,000 ราย 
       (3) อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart farmer 200 ราย 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (4) ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ 231 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (5) เกษตรกรที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป 
(Output) 10,200 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (6) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Outcome) 
ร้อยละ 98.90 คิดเป็นร้อยละ 164.83 ของเป้าหมาย ร้อยละ 60.00 
      4.5) กรมการข้าว 
       (1) สำรวจคัดกรองเกษตรกร (รายใหม่) และจำแนกเกษตรกรปราดเปรื ่อง       
จากฐานข้อมูลปี 2557 - 2561 จำนวน 5,623 ราย ร้อยละ 40.16 ของเป้าหมาย 14,000 ราย 
       (2) อบรมหลักสูตร พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพให้เกษตรกรปราดเปรื่อง   
ด้านข้าว (Model Smart Farmer) 1 รุ่น (Output) 77 ราย ร้อยละ 77.00 ของเป้าหมาย 100 ราย 
       (3) อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น" ให้แก่เกษตรกรระดับ Existing 
Smart Farmer เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) จำนวน 151 ราย 
ร้อยละ 88.82 ของเป้าหมาย 170 ราย 
       (4) อบรมหลักสูตร เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer จำนวน 5 รุ่น 49 ราย ร้อยละ 98.00 ของเป้าหมาย 50 ราย 
       (5) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" (Young Smart Farmer) 1 รุ่น 
(Output) 44 ราย ร้อยละ 88.00 ของเป้าหมาย 50 ราย 
       (6) จัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว 1 ชุด เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (7) จัดทำวารสารเผยแพร่ "ใบธง" 9 ฉบับ เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (8) คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น 4 สาขา เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (9) ติดตามงานกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแหง่ชาติ 
1 หน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (10) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer (Output) 10,419 ราย 
ร้อยละ 72.51 ของเป้าหมาย 14,370 ราย 
      4.6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
       (1) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 3,323 ราย 
ร้อยละ 110.77 ของเป้าหมาย 3,000 ราย 
       (2) สร ้างและพัฒนาเกษตรกรร ุ ่นใหม ่ 1,209 ราย ร ้อยละ 100.75              
ของเป้าหมาย 1,200 ราย 
       (3) ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่ผ่านการเป็น Smart Farmer มีรายได้เพิ่มขึ้น 
หรือรายได้ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน (Outcome) จำนวน 2,376 ราย ร้อยละ 220.00 ของเป้าหมาย 900 ราย 
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   3.4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ /สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  
     1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริม
การเกษตร 
     2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      สถาบันเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 502 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 17,640 ราย 
     3) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 58.3286 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 48.6441 ล้านบาท ร้อยละ 83.40 ของงบประมาณที่ได้รับ 
     4) ผลการดำเนินงาน  
      4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์
       (1) จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตผัก
และผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้ว 
       (2) ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงปลูกผักและผลไม้ของสมาชิกเกษตรกร 
ตามข้อกำหนดตามระบบการผลิตผัก และผลไม้ตามมาตรฐาน GAP (งวดที่ 1) เรียบร้อยแล้ว  
       (3) อยู่ระหว่างตรวจประเมินการผลิตผักและผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์  และ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อออกใบรับรองตามมาตรฐาน GAP ให้กับผู้ที่ผ่านการประเมิน 
       (4) ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 7 ครั้ง 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (5) ติดตามและประเมินผล 7 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย  
      4.2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
       (1) วางรูปแบบบัญชี 444 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (2) วางระบบการควบคุมภายใน 444 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (3) สอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี (Output) 444 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (4) ติดตามและประเมินผล 226 แห่ง ร้อยละ 101.80 ของเป้าหมาย 222 แห่ง 
      4.3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
       (1) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 101 ครั้ง  
ร้อยละ 65.58 ของเป้าหมาย 154 ครั้ง 
       (2) ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 113 ครั้ง
ร้อยละ 73.38 ของเป้าหมาย 154 ครั้ง 
       (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริม
การเกษตร 2 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนระดับเขต 7 ครั้ง 
ร้อยละ 58.33 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง 
       (5) สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  1 ครั้ง 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (6) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้
วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (Output) 17,640 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
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       (7) สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี 2 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (8) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
(ต้นแบบ) 77 จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย 
   3.5 : การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร  
     1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      หน่วยงานสนับสนุน : รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม 
กรมการข้าว และกรมปศุสัตว์ 
     2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และแนะนำเรื่องการแปรรูป จำนวน 224 แห่ง 
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาการแปรรูป จำนวน 2,153 ราย และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ 
     3) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 99.6946 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 62.1991 ล้านบาท ร้อยละ 62.39 ของงบประมาณที่ได้รับ 
     4) ผลการดำเนินงาน  
      4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์
       (1) จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ที ่ปรึกษาส่งรายงานเริ ่มต้นการศึกษา (Inception Report) ประกอบด้วย แนวทาง                   
การดำเนินงาน แผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (งวดที่ 1) เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการประเมินศักยภาพ
และความพร้อมของสหกรณ์เพ่ือวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ 30 ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างจัดทำ
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ และแนวทางการพัฒนาของสหกรณ์ แต่ละแห่ง        
ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างรับทราบ 
       (2) จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
ศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู ่มาตรฐาน GMP ที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์          
ในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูปศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งวดที่ 1) 
เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูป
ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ 10 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย อบรมครั้งที่ 1 เกี่ยวกับข้อกำหนดและ    
การนำไปใช้ของระบบ GMP ที่เกี ่ยวข้องตามขั้นตอนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP จำนวน 10 แห่ง     
เป็นไปตามเป้าหมาย อบรมครั้งที่ 2 ในด้านการตรวจติดตามภายในและการตรวจสอบระบบ และหัวข้ออื่น ๆ          
ที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 10 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ปรึกษาอยู ่ระหว่างการลงพื้นที่ให้ คำปรึกษาเชิงลึก           
เพ่ือดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการขอรับรองระบบมาตรฐาน GMP (Pre - Audit) 
       (3) จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็ง   
ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ที่ปรึกษาส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา ( Inception Report) 
ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน ขั ้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (งวดที่ 1) เรียบร้อยแล้ว 
ดำเนินการสำรวจวิเคราะห์ศึกษาสภาพปัญหาและประเมินความพร้อมศักยภาพการดำเนินธุรกิจการบริหาร
จัดการองค์กร การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
และจัดทำแผนเพื ่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการองค์กรแนวทางการใช้ประโยชน์              
จากอุปกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนา
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ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของรายสหกรณ์ โดยกำหนดให้ที่ปรึกษา
นำเสนอแผนในวันที่ 1 กันยายน 2563 เพ่ือพิจารณาก่อนเสนอแผนต่อสหกรณ์ ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 
      4.2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
       พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
คุณภาพมาตรฐาน 154 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
      4.3) กรมหม่อนไหม 
       ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน (Output) 232,027.75 เมตร ร้อยละ 116.01 
ของเป้าหมาย 200,000 เมตร มูลค่าสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน 185.65 ล้านบาท ร้อยละ 116.03 
ของเป้าหมาย 160 ล้านบาท 
      4.4) กรมการข้าว 
       (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ 4 ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ และ Pop up/Roll up 
จำนวน 1 ผลงานสื่อ เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (3) จ้างเจ้าหน้าทีช่่วยปฏิบัติงานโครงการ 4 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
       (4) ติดตามเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 8 ครั้ง ร้อยละ 57.14 
ของเป้าหมาย 14 ครั้ง  
       (5) กรมการข้าว ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่กรอบ 2) ผลิตภัณฑ์สบู่สครับผิว และแชมพูผสมครีมนวดผม 
3) ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 4) ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบ       
จากปลายข้าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อข้าวไทย ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ 
      4.5) กรมปศุสัตว์ 
       (1) อบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 100 ราย ร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 80 ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 100 ราย 
ร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 80 ราย 
       (2) สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 758 ราย 
ร้อยละ 101.07 ของเป้าหมาย 750 ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 377 ราย ร้อยละ 96.67 ของเป้าหมาย 
390 ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ 115 ราย ร้อยละ 104.55 ของเป้าหมาย 110 ราย และด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์อ่ืน ๆ 60 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย 
   3.6 : แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร  
     1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมการข้าว 
      หน่วยงานสนับสนุน : รวม -  หน่วยงาน  
     2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      บริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวสมดุลกับความต้องการ จำนวน 64.42 ล้านไร่ต่อป ี
     3) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 1,223.05 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 898.5682 ล้านบาท ร้อยละ 73.47 ของงบประมาณที่ได้รับ 
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     4) ผลการดำเนินงาน  
      4.1) กรมการข้าว 
       (1) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 2 จำนวน 6.81 ล้านไร่ ร้อยละ 150.00 
ของเป้าหมาย 4.54 ล้านไร่ 
       (2) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 59.77 ล้านไร่ ร้อยละ 99.82 
ของเป้าหมาย 59.88 ล้านไร่ 
   3.7 : ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
     1) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค   - 
     2) ข้อเสนอแนะ  - 
 

ประเด็นที่ ๔ : การลดต้นทุนการผลิต 
   ๔.๑ : การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
     ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน 
      หน่วยงานสนับสนุน : รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      2.1) ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ดี 
      2.2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายหรือ
ให้บริการผสมปุ๋ยให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม 
      2.3) เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในการทำการเกษตร 
     ๓) งบประมาณ 796.7259 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 721.9553 ล้านบาท ร้อยละ 90.61
ประกอบด้วย 
      3.1) การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต งบประมาณ 570.2749 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
485.1511 ล้านบาท ร้อยละ 85.07 
      3.2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดินงบประมาณ 6.0000 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 2.1198 ล้านบาท ร้อยละ 35.33 
      3.3) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของตนเอง งบประมาณ 
220.4510 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 213.4764 ล้านบาท ร้อยละ 96.84 
     ๔) ผลการดำเนินงาน 
      4.1) การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต ได้แก่ ส่งเสริมพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรแล้ว 
4,541,756 ตัน ร้อยละ 176.88 ของเป้าหมาย 2,567,765 ตัน และส่งเสริมสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรแล้ว 
1,391,236 ตัว ร้อยละ 132.89 ของเป้าหมาย 1,046,900 ตัว 
      4.2) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ของตนเอง โดยส่งเสริม
การใช้ปัจจัยการผลิตแล้ว 250,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
     5) ผลลัพธ์ ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 30 ตามเป้าหมายที่กำหนด 
   ๔.2 : การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
     ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
      หน่วยงานสนับสนุน : - 
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     ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      2.1) เพ่ือพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 
ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
ของประเทศ 
      2.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่  
ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.3) เพ่ือสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต 
และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร 
     ๓) งบประมาณ 9.9797 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.6963 ล้านบาท ร้อยละ 87.14 
     ๔) ผลการดำเนินงาน 
      4.1) จัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร จำนวน 1 เรื่อง
จำนวน 5,000 เล่ม ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
      4.2) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 
จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 55 ราย จากศูนย์ปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
      4.3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 จำนวน 3,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 
ดำเนินการในพื้นที่ 42 จังหวัด โดยให้มีความรู้และทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรขนาดเล็กเบื้องต้น 
เพ่ือขยายผลไปสู่การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับท่ี 2 และระดับที่ 3 
      4.4) สาธิตและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรโดยช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562  
      4.5) ถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแลแล้ว
จำนวน 4,705 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.11 ของเป้าหมาย 4,700 ราย 
     5) ผลลัพธ์ 
      5.1) มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 
สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ข้างเคียง  
      5.2) เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตรมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมย่อยต่าง ๆ สามารถวางแผนการดำเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
      5.3) เกษตรกรแปลงใหญ่มีแหล่งเรียนรู้ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ส่งผลให้เกษตรกรปรับวิธีการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ ร้อยละ 14.00 
      5.4) ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลงในภาพรวม 15.00 ล้านบาทต่อปี 
ร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 21.00 ล้านบาทต่อปี  
     6) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค 
      6.1) การประสานงานโดยรวมของโครงการฯ ค่อนข้างน้อยในทุกกิจกรรม 
      6.2) ขาดการติดตาม ประเมินสถานการณ์ ต้องปรับแผนการติดตามให้ใกล้ชิด        
กับหน่วยงานปฏิบัติงาน 
      6.3) การดำเนินการไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ สืบเนื่องจากเกิดปัญหาทางธรรมชาติ อาทิเช่น 
ภัยแล้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนการเกิดปัญหาฝุ่นควัน         
ต้องดำเนินการในส่วนงานที่มีปัญหาเร่งด่วนก่อน 
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      6.4) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการดำเนินการกิจกรรมในโครงการ ต้องรอการจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. เพื่อมาดำเนินการซึ่งมีการอนุมัติไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมบางอย่าง ต้องปรับแผน 
การดำเนินการออกไป 
     7) ข้อเสนอแนะ 
      7.1) ควรกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเวียนให้หน่วยงานทราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ ควรกำหนด 
ให้มีการถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ เนื่องจากบางพ้ืนทีมี่ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไม่เท่ากัน  
      7.2) ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
สู่ยุคเกษตร 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะ ในงบประมาณปีต่อ ๆ ไปให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
      7.3) ต้องมีการปรับแผนการดำเนินการตามสถานการณ์ และประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
เพ่ือรอช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ๔.3 : พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนโลจิสติกส์การเกษตร 
     ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
      หน่วยงานสนับสนุน : รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
     ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      เพื่อบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
     ๓) งบประมาณ (5 โครงการ) 24.4226 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.2029 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.58 
     ๔) ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 โครงการจำแนกเป็นกลุ่มโครงการ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
      4.1) กลุ่มโครงการเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลโลจิสติกส์การเกษตร หน่วยงาน กษ. ที่ดำเนินการ
คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 0.8276 ล้านบาท ได้แก่ 
       (1) โครงการการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตรมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 
และจัดทำต้นทุนสินค้าเกษตร สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร งบประมาณที่ได้รับ 0.5166 ล้านบาท มีการใช้จ่ายงบประมาณรวม 
0.467 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.40 ผลการดำเนินงานได้ยกร่างรายงานผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี ้อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่  
       (2) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร ในช่วงระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับนำไปใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการขับเคลื่อน   
การพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม งบประมาณที่ได้รับ 0.3110 ล้านบาท 
มีการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 0.2760 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.74 ผลการดำเนินงานได้จัดแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร ช่วงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 
      4.2) กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single 
Window : NSW) หน่วยงาน กษ. ที่ดำเนินการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และสำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 25.7298 ล้านบาท ได้แก่ 
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       (1) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์  
1 ระบบ ดำเนินการโดยกรมประมง งบประมาณที่ได้รับ 10.1547 ล้านบาท มีการทำสัญญาตามโครงการ 
ในวงเงินรวม 8.0377 ล้านบาท โดยมีผลเบิกจ่าย 0.5954 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.41 ของวงเงินตามสัญญา 
ทั้งนี ้ยังเหลือการส่งงานตามงวดงาน 3 งวด งวดสุดท้าย เดือนเมษายน 2564 วงเงินรวม 7.442 ล้านบาท 
       (2) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  
(e-Sanitary and Phytosanitary Certificate) ผ่านระบบ NSW แบบ B2G แบบไร้กระดาษ และเชื่อมโยง ณ จุดเดียว 
ให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้ประกอบการ นำเข้า ส่งออก นำผ่านโลจิสติกส์ด้านพืช 1 ระบบ ดำเนินการโดย
กรมวิชาการเกษตร งบประมาณที่ได้รับ 8.711 ล้านบาท มีการทำสัญญาตามโครงการ วงเงิน 8.6933 ล้านบาท 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กำหนดส่งมอบงาน รวม 4 งวด ปัจจุบันได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว       
โดยเบิกจ่ายแล้ว 2.6995 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.05 ของวงเงินโครงการ และก่อหนี้ผูกพันไว้ 
5.9998 ล้านบาท (กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2564) โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จ 
       (3) โครงการพัฒนาและเชื ่อมโยงแลกเปลี ่ยนข้อมูลในกระบวนการนำเข้า
ส่งออกผ่านระบบ NSW มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองแบบ Single Form สำหรับเชื่อมโยง
กับหน่วยงานผู้ออกใบรับรองใน กษ. และเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยังผู้ประกอบการ  
ผ่านระบบ NSW รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 1 ระบบ ดำเนินการโดย
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งบประมาณที่ได้รับ 6.864 ล้านบาท มีการทำสัญญา
วงเงินตามโครงการ เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน วงเงิน 4.165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.68 ของวงเงิน
ตามสัญญา (6.864 ล้านบาท) และมีกำหนดส่งมอบอีก 2 งวดงาน โดยงวดสุดท้าย คือ เดือนมกราคม 2564
โดยอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จ 
   ๔.๔ : ส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ 
     ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
      หน่วยงานสนับสนุน : รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย 
     ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      2.1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชน   
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
     ๓) งบประมาณ 422.0862 ล้านบาท การเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 417.9506 ล้านบาท 
ร้อยละ 99.02 
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     ๔) ผลการดำเนินงาน 
      4.๑) พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
จำนวน ๖,๗๓๕ แปลง เกษตรกร ๓๗๒,๖๓๘ ราย พ้ืนที่ ๖,๐๘๒,๑๑๕ ไร่ 
      4.๒) การลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้
เทคโนโลยีต่าง  ๆเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน เป็นต้น 
ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 15.18 
      4.๓) การเพิ่มผลผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
การปรับปรุงโครงสร้างดิน การปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสม ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การใช้เครื่องเทคโนโลยีการให้น้ำ      
ที่เหมาะสม เป็นต้น ทำให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 18.92 
      4.๔) การพัฒนาคุณภาพ เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
รวมทั้งหมด ๓,๐๘๗ แปลง ได้แก่ (๑) GAP จำนวน ๒,๔๗๑ แปลง (๒) เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๓๙๑ แปลง    
(๓) RSPO (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน ๔๐ แปลง (๔) อ่ืน ๆ (PGS กลุ่มรับรองตนเอง) จำนวน ๑๘๕ แปลง 
      4.๕) มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าแปลงใหญ่มีมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุน
การผลิตและการเพิ่มผลผลิตสะสมในปี ๒๕๖๒ รวม ๓๖,๑๘๐.๒๕ ล้านบาท 
     5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
      5.๑) ข้อค้นพบ 
       (๑) เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง เช่น ค่าพันธุ์ ค่าปัจจัยการผลิต 
ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง 
ส่วนค่าใช้จ่ายแรงงานภาคเกษตรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะเกษตรกรมีการปฏิบัติตามปกติแบบเดิม 
       (๒) ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรบางส่วนยังมีการปฏิบัติตามปกติ ไม่เน้นการผลิต
เพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 42.39 ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
อยู่ระหว่างการตรวจรับรองร้อยละ 21.91 และไม่ได้การรับรองมาตรฐานร้อยละ 35.70 
       (๓) ด้านการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่มีคู ่ค้าทางธุรกิจร้อยละ 65.19 เกิดจาก       
การเชื่อมโยงตลาด แต่มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 31.41 ที่นำสินค้าไปจำหน่ายเพราะราคาที่นำไปจำหน่ายขายได้   
ในราคาทั่วไป มีภาระผูกพันกับพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจำสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ผู้ประกอบการกำหนดไว้ แหล่งรับซื้อ
อยู่ไกลจากพ้ืนที่ เป็นต้น 
      5.๒) ข้อเสนอแนะ 
       (๑) ด้านการผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว ควรเร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทั้ง 5 ชนิดสินค้า 
เพ่ือทดแทนแรงงานในขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการผลิตค่อนข้างสูง 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มในการต่อรองการลดค่าใช้จ่ายใน 3 ขั้นตอน ข้างต้นกับผู้ประกอบการ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร
มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกลงยิ่งขึ้น 
       (๒) ด้านคุณภาพผลผลิต กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ควรต้องเร่งการตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตได้ ในส่วนของเกษตรกร
ที่ไม่ได้รับรอง ควรส่งเสริมเพ่ือให้เกษตรกรเห็นผลจากการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร 
       (3) ด้านการตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสาน
ความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจ  
กับเกษตรกรก่อนทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
ที่ทางผู้ประกอบการต้องการ รวมทั้งประสานภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้แปลงใหญ่ในการทำ MOU เพื่อให้สะดวก
ต่อการนำไปจำหน่าย 
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   ๔.5 :  จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agri-technology and Innovation Center: AIC) 
     ๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
      หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      หน่วยงานสนับสนุน :  -   
     ๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      1) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
      2) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง
เครื่องจักรกลเกษตร 
     ๓) งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
     ๔) ผลการดำเนินงาน 
      4.๑) จัดตั้งศูนย์ AIC ในสถานศึกษา 77 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย 
      4.๒) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์แล้ว จำนวน 845 ราย  
ร้อยละ 109.74 ของเป้าหมาย 770 ราย  
 

ประเด็นที่ 5 : การบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 
   1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน   
    หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมประมง 
    หน่วยงานสนับสนุน : - 
   2) วัตถุประสงค์  
    เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งประมง ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ให้คงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย 
และไร้การควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรองเพื่อผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ  
   3) เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 17,710 ราย    
และปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมง 2.64 ล้านตัน  
    4) งบประมาณ 1,291.4724 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1,213.9014 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 93.99 
   5) ผลการดำเนินงาน  
    เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 17,688 ราย        
คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของเป้าหมาย โดยดำเนินการในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
    5.1) ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย เป้าหมาย 250,000 ครั้ง 
ผลการดำเนินงาน 263,362 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 105.34 
    5.2) กองทุนประมงแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง เป้าหมาย 1 กองทุน ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และปรับปรุงร่าง พรบ. กองทุนประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ      
ที่เกิดขึ้นจากการมีกฎหมายใหม่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพ่ือเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    5.3) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง เป้าหมาย 17,710 ราย 
ผลการดำเนินงาน 17,688 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.88 
    5.4) จำนวนหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน 
เป้าหมาย 1,000 ฉบับ/ลำ ผลการดำเนินงาน 30,797 ฉบับ/ลำ คิดเป็นร้อยละ 3,079.70   
    5.5) ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เป้าหมาย 550 ล้านตัว ผลการดำเนินงาน 547.41 ล้านตัว       
คิดเป็นร้อยละ 99.53 
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   6) ผลลัพธ์ (Outcome) 
    ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมง 2.60 ล้านตัน  
    เรือไทยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนสำหรับประมงพ้ืนบ้านที่ได้รับการจดทะเบียนร้อยละ 100.00 
คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของเรือไทยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนทั้งหมด  
    ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort : CPUE) เป็นค่าบ่งชี้ความชุกชุม
ของสัตว์น้ำ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นอัตราการจับสัตว์น้ำ ซึ่ง "การลงแรงประมง" หมายถึง การใช้เครื่องมือ
ออกไปทำการประมงส่งผลให้สัตว์น้ำถูกจับขึ้นมาในแต่ละครั้ง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.97 คิดเป็นร้อยละ 2,197.00 
ของเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1  
   7) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
    7.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้เกษตรกรที่มีความสนใจ ไม่สามารถ 
เข้ารับการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงได้ 
    7.2) ผลผลิตประมงของประเทศไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีแนวโมลดลงส่งผลให้การจับสัตว์น้ำ
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจากการทำประมงมีปริมาณลดลง 
 

ประเด็นที่ 6 : การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
   1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
    หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    หน่วยงานสนับสนุน : รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว 
กรมส่งเสริมการเกษตร  และการยางแห่งประเทศไทย 
   2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
    2.1)  วัตถุประสงค์ 
      (1) เพื ่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในสภาวะที่ไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของโรคสัตว์ 
ภาวะน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง  
      (2) เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้หลุดพ้นจากความเป็นหนี้ และช่วยแก้ไขปัญหา 
ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.2) เป้าหมาย 
      (1) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
900 ราย ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 1,125 ราย 
      (2) การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 86,219 ราย 
      (3) การปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพ้ืนที่เป้าหมาย ร้อยละ 90.00 
พ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติราชการฝนหลวง ร้อยละ 75.00  
      (4) การจัดสรรที่ดินทำกิน เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
59,000 ราย  ได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) 349 ราย  
ได้รับการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) 505 ราย   
      (5) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้  
(โค/กระบือ/แพะ) เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และ
กิจกรรมที่เกีย่วเนื่อง 250,000 ราย 
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      (6) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  ออกมาตรการควบคุม/เฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันการระบาดภายใน 7 วัน หลังได้รับรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว พื้นที่ 
800,000 ไร่  เฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา 10 จังหวัด พ้ืนที่ 800,000 ไร่ เฝ้าระวังและป้องกัน
กำจัดโรคในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 จังหวัด  พ้ืนที่ 1,400,000 ไร่  เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่าง
มันสำปะหลัง 17 จังหวัด พื้นที่ 80,000 ไร่  
      (7) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์  สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
(Rabies, FMD, วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก) 26,621,900 ตัว  เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟรกิา 
ในสุกรให้แก่เกษตรกร 36,649 ราย   
      (8) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนการผลิตแผนการตลาดในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล 6,930 ราย ได้รับการส่งเสริมให้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 1,850 ราย  สนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์เพ่ือการเยียวยาเมื่อประสบภัยฝนทิ้งช่วงและ
อุทกภัย 12,296 ราย ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63 
ให้แก่เกษตรกร 10,936 ราย   
   3) งบประมาณ 3,511.4025 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,347.8019 ล้านบาท ร้อยละ 95.34  
    3.1) กรมชลประทาน งบประมาณ 2,713.3600 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 2,713.3600 ล้านบาท  
ร้อยละ 100.00  
    3.2) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบประมาณ 240.8841 ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว 169.1866 ล้านบาท  ร้อยละ 70.24  
    3.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 1.1106 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 1.0655 ล้านบาท  
ร้อยละ 95.94  
    3.4) กรมปศุสัตว์ งบประมาณ 544.6885 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 456.9007 ล้านบาท  
ร้อยละ 83.88  
    3.5) กรมส่งเสริมการเกษตร  งบประมาณ 11.3593 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.2891 ล้านบาท 
ร้อยละ 64.17 
   4) ผลการดำเนินงาน 
    เกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภาพรวม 316,111 ราย ร้อยละ 67.76 ของเป้าหมาย 
466,509 ราย   
    4.1) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
      (1) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
มีเกษตรกรร้องเรียนผ่าน 9 ช่องทาง 7,803 ราย ร้อยละ 867.00  ของเป้าหมาย 900 ราย   
      (2) การแก้ปัญหาหนี้สินผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน 929 ราย ร้อยละ 82.58 ของเป้าหมาย 1,125 ราย   
    4.2) การจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง  
      (1) โครงการจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง (งบประมาณปี 2563) เกษตรกร
ได้รับการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง 86,478 ราย ร้อยละ 106.06 ของเป้าหมาย 81,538 ราย   
      (2) โครงการจ้างของกรมชลประทานในฤดูแล้ง (งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) เกษตรกรได้รับการจ้างงาน
ในช่วงฤดูแล้ง 4,681 ราย ครบตามเป้าหมาย   
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    4.3) การปฏิบัติการฝนหลวง 
      วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 93.11 
คิดเป็นร้อยละ 103.46 ของเป้าหมายร้อยละ 90.00  
    4.4) การจัดสรรที่ดินทำกิน   
      (1) โครงการบริหารจัดการที ่ด ินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู ้ด ้อยโอกาส 
เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 45,755 ราย ร้อยละ 77.55 ของเป้าหมาย 
59,000 ราย   
      (2) โครงการกระจายกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สมาชิกของนิคมสหกรณ์ 
           (2.1) เกษตรกรสมาชิกได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) จำนวน 1,264 ราย ร้อยละ 362.18 ของเป้าหมาย 349 ราย พื้นที่ 9,007 ไร่ 
ร้อยละ 103.10 ของเป้าหมาย 8,736 ไร่   
           (2.2) เกษตรกรสมาชิกได้รับการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) 
จำนวน 1,019 ราย ร้อยละ 201.78 ของเป้าหมาย 505 ราย  พื้นที่ 9,500 ไร่ ร้อยละ 75.16 ของเป้าหมาย 
12,639 ไร่     
    4.5) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 
      โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน 4,603 กลุ่ม ร้อยละ 92.06 ของเป้าหมาย 5,000 กลุ่ม  เกษตรกร 108,637 ราย 
ร้อยละ 43.45 ของเป้าหมาย 250,000 ราย   
    4.6) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
      (1) โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์/แก้ไขปัญหาเมื่อได้รับการแจ้งเตือนออกมาตรการ
ควบคุม/เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการระบาดภายใน 7 วัน หลังได้รับรายงานสถานการณ์ 5 เรื่อง  
      (2) โครงการเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว  ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่การระบาด 
800,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
      (3) โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา  ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง
และควบคุม 10 จังหวัด พื้นที่ 800,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย   
      (4) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
50 จังหวัด พื้นที่ 1,400,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
      (5) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดำเนินการตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันกำจัด 17 จังหวัด พื้นที่ 80,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
    4.7) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์   
      (1) โครงการพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันโรคสัตว์ 
(Rabies,FMD, วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก) 26,056,484 ตัว ร้อยละ 97.88 ของเป้าหมาย 26,621,900 ตัว   
      (2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
เฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยงของเกษตรกร 36,649 ราย ครบตามเป้าหมาย 
    4.8) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง   
      (1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลายในฤดูนาปรัง เกษตรกรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตแผนการตลาดในรูปแบบกลุ่ม
และรายบุคคล 6,930 ราย ครบตามเป้าหมาย   
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      (2) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา 1,970 ราย 
ร้อยละ 106.49 ของเป้าหมาย 1,850 ราย  พ้ืนที่ 19,700 ไร่ ร้อยละ 106.49 ของเป้าหมาย 18,500 ไร่   
      (3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกร    
ที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยได้รับการสนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์เพื่อการเยียวยา 6,734 ราย ร้อยละ 54.77  
ของเป้าหมาย 12,296  
      (4) ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 
2562/63 จำนวน 88 สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย  เกษตรกร 7,762 ราย ร้อยละ 70.98 ของเป้าหมาย 
10,936 ราย พ้ืนที่ 75,977.25 ไร่ ร้อยละ 77.93 ของเป้าหมาย 97,495.50 ไร่ 
   5) ผลลัพธ์ 
    5.1) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
      (1) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 7,303 เรื่อง ร้อยละ 1,123.54 
ของเป้าหมาย 650 เรื่อง 
      (2) การแก้ปัญหาหนี้สิน เกษตรกรสงวนรักษากรรมสิทธิ์ในที่ดินไว้ได้ 6,281 ไร่   
ร้อยละ 104.68 ของเป้าหมาย 6,000 ไร่ 
    5.2) การจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง  
      โครงการจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง รายได้เฉลี่ยต่อรายที่เกษตรกรได้รับ
จากโครงการ รายละ 24,000 บาท 
    5.3) การปฏิบัติการฝนหลวง 
      พื้นที ่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง     
ร้อยละ 78.50 คิดเป็นร้อยละ 104.67 ของเป้าหมายร้อยละ 75.00  พื้นที่ประสบภัยพิบัติได้รับการแก้ไข 
ร้อยละ 60.95 คิดเป็นร้อยละ 121.90 ของเป้าหมายร้อยละ 50 
    5.4) การจัดสรรที่ดินทำกิน   
      เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน  43,499 ราย ร้อยละ 73.85  
ของเป้าหมาย 58,900 ราย  
    5.5) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 
      ร้อยละ 10.00 ของเกษตรกรที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องแก่เกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10,864 ราย ร้อยละ 43.46 ของเป้าหมาย 
25,000 ราย  
    5.6) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
      (1) โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์/แก้ไขปัญหา เมื่อมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
สามารถยับยั้งการระบาดหรือควบคุมพ้ืนที่การระบาดได้ 4 ชนิด 
      (2) โครงการเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว พบอาการของโรคไหม้คอรวงข้าว ต.ทานตะวัน  
อ.พาน จ.เชียงราย อยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย เพ่ิงตรวจพบอาการของโรควันที่ 23 ก.ย. 2563 
      (3) โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา มีพ้ืนที่การระบาด/เสียหายลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปี 2563 จำนวน 5 จังหวัด ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 10 จังหวัด พื้นที่ 776,761 ไร่   
ร้อยละ 97.10 ของเป้าหมาย 800,000 ไร่ 
      (4) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พื้นที่ระบาด/เสียหายสูงสุดของปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ 
กับการระบาดสูงสุดในปี 2562 จำนวน 1,255,604 ไร่ ร้อยละ 89.69 ของเป้าหมาย 1,400,000 ไร่  
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      (5) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง พ้ืนที่ระบาด/เสียหาย
สูงสุดของปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดสูงสุดในปี 2562 พื้นที่ 80,000 ไร่ ร้อยละ 100  
ของเป้าหมาย 80,000 ไร่  
    5.7) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง   
      (1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลายในฤดูนาปรัง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง 6,930 ราย 
ร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 5,544 ราย  
      (2) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 1,970 ราย 
ร้อยละ 133.11 ของเป้าหมาย 1,480 ราย พ้ืนที่ 19,700 ไร่ ร้อยละ 133.11 ของเป้าหมาย 14,800 ไร่ 
      (3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ผลผลิตข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์/ถั ่วเขียว           
เข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียว 10,919.04 ตัน ร้อยละ 29.22 ของเป้าหมาย 37,368 ตัน 
      (4) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาผ่านระบบสหกรณ์ 
ปีการผลิต 2562/63  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 
ไร่ละ 900 บาท ร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย ไร่ละ 1,000 บาท 
   6) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
    6.1) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค 
      เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้กองทุนหมุนเวียนเกษตรกรและผู้ยากจนได้  เนื่องจาก
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  
    6.2) ข้อเสนอแนะ 
      บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง ช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนฯ และให้คำปรึกษา        
ในด้านการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นที ่7 : จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
   7.1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) 
     1)  หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน  
       หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
       หน่วยงานสนับสนุน :  -   
     2)  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
       จัดตั้งศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร (National Agricultural Big Data Center : NABC 
     3)  งบประมาณ  - ไม่มี – 
     4)  ผลการดำเนินงาน 
      4.1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง 10 หน่วยงาน ครบตามเป้าหมาย 
      4.2) Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชสำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
และแรงงานเกษตร 13 สินค้า ครบตามเป้าหมาย ให้บริการที่เว็บไซด์ nabc.go.th และ calendar.oae.go.th 
      4.3) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) 
จัดสัมมนาการจัดทำข้อมูล 5 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
      4.4) จัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ให้กับทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ หน่วยงานที่ได้รับ
การอบรมร่วมดำเนินการแล้ว ๒8๙ รายการ ครบตามเป้าหมาย ให้บริการที่เว็บไซด์ dataset.nabc.go.th/dataset 
      4.5) รายงานข้อมูลในประเด็นข้อสั่งการเสนอผู้บริหาร 5 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
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   7.2 : โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
     ๗.๒.๑ : โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
        1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
         หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมประมง 
         หน่วยงานสนับสนุน :  -   
        2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
         เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ประโยชน์หลายมิติ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการ
และนโยบายภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
        3) งบประมาณ 12.6751 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.6343 ล้านบาท ร้อยละ 99.68 
        4) ผลการดำเนินงาน 
         4.1) ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงฟักที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุง และขึ้นทะเบียน 
520,000 ฟาร์ม ดำเนินการแล้ว 455,977 ฟาร์ม ร้อยละ 87.69 
         4.2) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นได้ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
         4.3) สามารถเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)       
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ๗.๒.๒ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์
        1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน  
         หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมปศุสัตว์ 
         หน่วยงานสนับสนุน :  -   
        2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
         เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ให้สามารถ
นำฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล 
รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ 
        3) งบประมาณ 18.4648 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.2541 ล้านบาท ร้อยละ 66.36 
        4) ผลการดำเนินงาน 
         4.1) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุงและข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย 3,000,000 ราย ดำเนินการแล้ว 3,682,526 ราย ร้อยละ 122.75 
         4.2) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นได้ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
         4.3) สามารถเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)       
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
   7.๓ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรกุ 
(Agri-Map) 
     1)  หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
       หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
       หน่วยงานสนับสนุน : รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
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     2)  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
       2.1) เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อยและพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ได้รับ
การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สังคม และเศรษฐกิจ 
       2.2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเล็กน้อยและพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
       2.3) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 
     3)  งบประมาณ 384.3637 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 349.9841 ล้านบาท ร้อยละ 91.06 
     4)  ผลการดำเนินงาน 
       4.1) กรมพัฒนาที่ดิน  
        งบประมาณ 197.2000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 190.9973 ล้านบาท ร้อยละ 96.85 
        (1) พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
ตาม Agri-Map เป้าหมาย 100,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
        (2) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 
หรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10 ครบตามเป้าหมาย 
        (3) จัดทำฐานข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปี 
ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ไพล ขมิ้นชัน ครบตามเป้าหมาย 
       4.2) กรมปศุสัตว์   
        งบประมาณ 113.1148 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 87.6070 ล้านบาท ร้อยละ 77.45 
        (1) เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที ่ที ่มีความเหมาะสม
ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเป้าหมาย  
20,000 ราย ดำเนินการแล้ว 23,601 ตัว ร้อยละ 118.01 
        (2) เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที ่ที ่มีความเหมาะสม 
ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เป้าหมาย  
10,000 ฟาร์ม ดำเนินการแล้ว 12,135 ฟาร์ม ร้อยละ 121.35 
        (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 
สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร  
เป้าหมาย 83,155 ไร่ ดำเนินการแล้ว 81,339 ไร่ ร้อยละ 97.82 
        (4) พื้นที่ไม่เหมาะสมที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.00 ยังคงทำการปศุสัตว์
อย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย 70,682 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       4.3) กรมวิชาการเกษตร 
        งบประมาณ 7.5000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.4959 ล้านบาท ร้อยละ 99.94 
        (1) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ เป้าหมาย 756 ราย ดำเนินการแล้ว 804 ราย ร้อยละ 106.35 
        (2) จัดทำแปลงต้นแบบเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยน เป้าหมาย 502 ไร่ 
ดำเนินการแล้ว 507 ไร่ ร้อยละ 101.00  
        (3) ติดตามและประเมินผล ดำเนินการแล้ว 17 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  
        (4) แปลงพ้ืนที่ต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ 
ดำเนินการแล้ว 507 ไร่ ร้อยละ 101.40 
        (5) เกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ เป้าหมาย 530 ราย 
ดำเนินการ 804 ราย ร้อยละ 151.70 
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       4.4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
        งบประมาณ 5.1837 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.1837 ล้านบาท ร้อยละ 100 
        (1) ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี เป้าหมาย 100 ราย ดำเนินการครบตามเป้าหมาย  
        (2) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนการผลิต 
(พ้ืนที่ N) เป้าหมาย 3,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 
        (3) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี เป้าหมาย 2,100 ราย
ดำเนินการแล้ว 2,107 ราย ร้อยละ 100.33 
        (4) ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี เป้าหมาย 2,100 ราย ดำเนินการ 2,103 ราย 
ร้อยละ 100.14 
        (5) ติดตามประเมินผล เป้าหมาย 225 ราย ดำเนินการแล้ว 229 ราย ร้อยละ 101.78 
       4.5) กรมส่งเสริมการเกษตร  
        งบประมาณ 38.4770 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 37.7844 ล้านบาท ร้อยละ 98.20 
        (1) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เป้าหมาย 2,000 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 
        (2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่  
ที่เหมาะสม เป้าหมาย 6,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
        (3) ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
เป้าหมาย 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
        (4) ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ เป้าหมาย 6 จุด ครบตามเป้าหมาย 
        (5) พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ 
เป้าหมาย 6,000 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
        (6) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 
หรือลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       4.6) กรมหม่อนไหม  
        งบประมาณ 1.7829 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.6775 ล้านบาท ร้อยละ 38.00 
        (1) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการผลิตหม่อนไหมในพื้นที่  
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map เป้าหมาย 318 ไร่ ดำเนินการแล้ว 334 ไร่ ร้อยละ 105.03  
        (2) เกษตรกรที่ได้รับการอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชที่ไม่เหมาะสม 
เป็นแปลงหม่อน เป้าหมาย 155 ราย ดำเนินการ 158 ราย ร้อยละ 101.94 
        (3) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นหรือต้นทุนการผลิตลดลง 
เป้าหมาย 40 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       4.7) กรมประมง  
        งบประมาณ 14.1220 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 13.3425 ล้านบาท ร้อยละ 94.48 
        (1) สำรวจ คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 
5,000 ไร่ เกษตรกร 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย  
        (2) ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย 5,000 ราย   
ครบตามเป้าหมาย 
        (3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย 5,000 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 
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        (4) ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายใหม่ เป้าหมาย 5,000 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 
        (5) ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายเก่า ปี 2562 
เป้าหมาย 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 
        (6) พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชมีการปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เป้าหมาย 5,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
        (7) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
เป้าหมาย 4,250 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 
       4.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
        งบประมาณ 6.9803 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.8958 ล้านบาท ร้อยละ 98.79 
        (1) จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
        (2) ติดตามประเมินผลโครงการ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
 

ประเด็นที่ 8 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
   1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
    หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
    หน่วยงานสนับสนุน : รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
    เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 
   3) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 327.7231 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 323.8754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
   4) ผลการดำเนินงาน 
    4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
      - เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. จำนวน 24,868 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.98 
ของเป้าหมาย 26,460 ราย  
      - ศูนย์หลักจำนวน 882 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และศูนย์เครือข่ายจำนวน 2,646 ศูนย์ 
ครบตามเป้าหมาย 
    4.2) กรมประมง 
      - พัฒนาศูนย์หลัก 882 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และศูนย์เครือข่าย 5,292 ศูนย์           
ครบตามเป้าหมาย 
      - พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง จำนวน 882 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย  
    4.3) กรมปศุสัตว์ 
      - พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ จำนวน 8,894 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.84 
ของเป้าหมาย 8,820 ราย 
      - พัฒนาศักยภาพศูนย์หลัก จำนวน 882 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 
      - พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย จำนวน 882 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 
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    4.4) กรมวิชาการเกษตร 
      - เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม 
จำนวน 7,891 ราย คิดเป็นร้อยละ 131.52 ของเป้าหมาย 6,000 ราย 
      - ศูนย์หลักได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช จำนวน 200 ศูนย์ 
ครบตามเป้าหมาย   
    4.5) กรมหม่อนไหม 
      - พัฒนาศูนย์หลัก จำนวน 3 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และศูนย์เครือข่าย 29 ศูนย์               
ครบตามเป้าหมาย 
    4.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
      - ศูนย์หลักได้รับการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน จำนวน 881 ศูนย์ คิดเป็น
ร้อยละ 99.89 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์  
    4.7) สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
      - สร้าง และพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 140 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 
    4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
      - พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำฐานเรียนรู้ จำนวน 882 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 
    4.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
      - พัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 882 ราย ครบตามเป้าหมาย 
      - ผลการติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 60.81 เคยเป็นจุด/ศูนย์เรียนรู้มาก่อน ร้อยละ 72.60 สมัครใจเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย 
มีพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมเฉลี่ย 9.05 ไร่ ร้อยละ 66.20 มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าใช้บริการ
เฉลี่ยศูนย์ละ 2 หลักสูตร เกษตรกรร้อยละ 92.34 เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ร้อยละ 64.85 ต้องการ
กลับมาอบรมเพ่ิมเติม การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ใช้บริการร้อยละ 97.95 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ การดูแลพืช ผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 64.92 สามารถลดรายจ่ายในการผลิตลงได้โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ละ 1,608 บาทต่อปี  
รองลงมาร้อยละ 51.61 สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,213 บาทต่อปี ร้อยละ 27.82        
มีตลาดรองรับผลผลิตมากขึ้น ร้อยละ 23.79 มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตสินค้า ร้อยละ 20.16 สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
นอกจากนี้ผู้ใช้บริการร้อยละ 15.32 มีรายได้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 6,776 บาท อีกร้อยละ 14.11 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน Q และมาตรฐาน PGS โดยในภาพรวมผู้ใช้บริการ      
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.41 ในด้านแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้  องค์ความรู้ รูปแบบ     
การถ่ายทอด และหลักสูตรการอบรม 
   5) ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล 
    5.1) ศูนย์เครือข่ายบางแห่งไม่ทราบเรื่องเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ศพก. หรือรับทราบไม่ครบถ้วน
รวมถึงศูนย์บางแห่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี พบว่า ประธานศูนย์มีอายุมากขึ้น ไม่พร้อมให้บริการ  
หรือบางแห่งไม่อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนรู้ในการจัดอบรมให้ความรู้ จึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดควรชี้แจง
และทำความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ศพก. ให้ครบถ้วนชัดเจน ก่อนรับสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง      
จัดให้มีประธานศูนย์เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื ่อรับทราบนโยบายและแนวทาง         
การปฏิบัติงานร่วมกัน 



- 42 - 
 

    5.2) หลักสูตรหรือองค์ความรู้ของศูนย์เครือข่าย ส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลาย  และ        
ยังขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงเห็นว่า
หน่วยงานควรบูรณาการให้ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งจากภาครัฐ เอกชน วิทยากรเกษตรกร         
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาชาวบ้านให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงเพิ่มหลักสูตรการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน การแปรรูปอาหาร 
งานหัตถกรรม เป็นต้น  
    5.3) ศูนย์เครือข่ายบางพื้นที่ มีข้อจำกัดในเรื่องแหล่งน้ำในการเพาะปลูก ทำให้การพัฒนา 
ในเรื่องแปลงเรียนรู้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทำให้เกษตรกรขาดความเชื่อมั่น และไม่ทำตาม รวมไปถึงศูนย์เครือข่ายบางแห่ง
ขาดอาคารเรียนรู้ สื่อการสอน โต๊ะ เก้าอี้ และป้ายองค์ความรู้ จึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ำ และในบางแห่งสามารถส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานชีวภาพ พลังงานน้ำ เป็นต้น และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมสาธิตตามความจำเป็น  
เพ่ือยกระดับศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อม และควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 
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ส่วนที่ 4 
รายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานเจ้าภาพ 

และผู้ประสานงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 



หน่วยงาน ช่ือ-นามสกุล โทรศัพท์ติดต่อ e-mail ศูนย์ประเมินผล ช่ือ-นามสกุล โทรศัพท์ติดต่อ

1 การบริหารจัดการแหล่งน้้าท้ังระบบ ชป. น.ส.รุจีพัชร มัฎฐาพันธ์ 08-3023-7125 monitoring.plan@gmail.com สปป. นายนิวัตร ออกเวหา 08-9765-8585

2 การส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน สป.กษ. น.ส.กัลยา เมืองพระฝาง 06-3598-9397 plan_follow@opsmoac.go.th สผพ. นายธรรมจรรย์ ตุลยธ้ารงค์ 08-6880-2493
ส.ป.ก. น.ส.สุรัติวดี ภาคอุทัย 08-7701-5313 alro.follow.up@gmail.com ศปร. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ 08-7001-4819
พด. นายณรงค์ศักด์ิ ฐิติเพ่ิมพงศ์ 09-6961-5546 narongsak1980@hotmail.com

วก. น.ส.ปฏิมา ประภาสะวัต 08-4700-8318 doa.ktp@gmail.com

3 ใช้ระบบตลาดน้าการผลิต กสส. นายพิษณุ พินรอด 08-9038-1453 cpd_pnd@cpd.go.th สปธ. นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ 08-4003-2117
น.ส. สิธ์ธญาน์ สอนประสม 06-4979-6393 cpd2557@gmail.com น.ส.ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ 08-9655-2556

4 การลดต้นทุนการผลิต กสก. น.ส.อาภาภรณ์ มีนาพันธ์ 08-1429-8505 doae40@gmail.com สปพ. นายบรรพต ตรีกิตติบุตร 06-2662-5256
กสก. น.ส.วัลภา ปันต๊ะ 08-9127-8227 doae40@gmail.com นายสุรศักด์ิ  อินอุดม 0-2579-0614
พด. คุณธัมญลักษณ์ เสือคง 09-2241-6549 suakong19@gmail.com

สศก. น.ส.อุษา โทณผลิน 08-9123-2995

สป.กษ. น.ส.ปิยะมาศ ไชยพรพัฒนา 08-6970-5057

5 การบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน กป. นางนฤมล จันทรแสง 08-9439-0592 Planninganaly@gmail.com สปส. น.ส.จิตรลดา คงสัตย์ 08-1675-0206
น.ส.เอกอนงค์ เล่ียมนิมิตร 09-4659-7766

6 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร สป.กษ. น.ส.กัลยา  เมืองพระฝาง 06-3598-9397 plan_follow@opsmoac.go.th สปป. นายนิวัตร ออกเวหา 08-9765-8585

7 จัดท้าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร สศก. นายสุชาติ ผุแปง 08-1820-0451 suchat@oae.go.th สวป. นางจุฑารัตน์ คงเกษม 08-4041-5888

นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ 08-4003-2117doae40@gmail.com สปธ.

รายช่ือผู้ประสานของหน่วยงานเจ้าภาพและผู้ประสานงานของส านักงาน เศรษฐกิจการเกษตร 

ผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นหลักในการติดตาม
หน่วยงานเจ้าภาพ ผู้ประสานงาน สศก.

8 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

กสก. น.ส.อาภาภรณ์ มีนาพันธ์ 08-1429-8505
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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