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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการเบิกจ่าย

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

2,092.5879
ลบ.

(ร้อยละ 69.49)

ร้อยละ ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน 

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบในภาพรวม ต้องชะลอการด าเนินกิจกรรมในช่วงแรก ๆ และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ แต่หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายมีการปรับตัว โดยได้น าเทคโนโลยี สื่อออนไลน์เข้ามาใช้ในการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดความรู้ เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยี และเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ระดับหนึ่ง เป็นผลดีต่อภาครัฐในการประหยัด
งบประมาณ และเกษตรกรสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการอบรมที่ตรงกับฤดูกาลเพาะปลูก   

การจัดสรรงบประมาณไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดสรรเต็มวงเงินที่ได้รับหรือไม่ ส่งผลให้หน่วยงานมีการชะลอ
หรือรอการโอนงบประมาณลงพื้นที่ ท าให้การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่มีความล่าช้า

การสร้างความเข้าใจ การชี้แจงโครงการ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับระดับพื้นที่   
ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีคู่มือด าเนินงานโครงการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขออนุมัติโครงการ และการปฏิบัติงาน   
ในแต่ละพื้นที่ไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย พบว่าส่วนใหญ่มีงานประจ าท าอยู่แล้ว ท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และบางส่วนเป็น
ผู้สูงอายุ มีปัญหาในการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และความไม่พร้อมของเครื่องมือที่จะใช้เรียนรู้ นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมาย     
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่ถูกจ ากัดด้วยงบประมาณและเง่ือนไขโครงการ ควรให้ความส าคัญกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมและต้ังใจที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุในการ ท ากิจกรรมควรแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
เรียนรู้แบบตัวต่อตัว จะเกิดผลมากกว่าการใช้เทคโนโลยี

การถ่ายทอดความรู้ จะเป็นเรื่องความไม่พร้อมของสถานที่ แปลง/ฐานเรียนรู้ เกษตรกรต้องการอบรมในเรื่องใหม่  ๆ    
เช่น การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อการเกษตร การตลาด หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย นอกจากนี้การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตหลังการอบรมไม่ทั่วถึง 

1. พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุนและท่ีดินท ากินแล้ว 203,831 ราย (ร้อยละ 101.92 ของเป้าหมาย) 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาและส่งเสรมิอาชีพผ่านโครงการศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 
และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร รวม 194,865 ราย (ร้อยละ 102.56
ของเป้าหมาย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ

1,454.1004
ลบ.

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) 
พัฒนาสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 1,779 กลุ่ม (ร้อยละ 104.65 ของเป้าหมาย)
พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการชุมชน 22,163 ราย (ร้อยละ 105.54 ของเป้าหมาย)
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 2,237 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 48.63 ของเป้าหมาย)

ที่มา : จากการส ารวจผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกสารผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

3. การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 12,395 บาทต่อรายต่อเดือน
พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด 9,411 ราย (ร้อยละ 87.22 ของเป้าหมาย)
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แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 



โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

 ข้อค้นพบ 
➢ ด้านงบประมาณ การโอนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานจัดท าโครงการ 

และการขออนุมตัิงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการล่าช้า
➢ ด้านกระบวนการท างาน อัตราก าลังกลุ่มกฎหมายมนี้อย ท าให้การบริการ

เกษตรกรแต่ละรายใช้เวลานาน
➢ ด้านพื้นที่ การน าที่ดินที่ได้รับจัดสรรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ (ขาย/เปลี่ยนมอื/ให้เชา่)
➢ ด้านผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 มีการชะลอ/เลื่อนการปฏิบัติงาน เช่น 

การประชุม คปอ. / คปจ. ส่งผลให้กระบวนการจัดที่ดินให้เกษตรกรล่าช้า

 ข้อเสนอแนะ
➢ ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
➢ ด้านบุคลากร ควรพิจารณาจัดสรรบุคลากรเฉพาะทางแต่ละจังหวดัให้เหมาะสม  
เนื่องจากในบางพื้นทีข่าดแคลนบุคลากรท างาน เช่น เจ้าหน้าที ่ฝ่ายรังวัด นิติกร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ช่าง และจัดอบรม ความพร้อมด้านการใช้
เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ
➢ ด้านผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 หน่วยงานควรปรับแผนการ
ท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID - 19 เช่น  มีการจัดท าแผน (ส ารอง)  
การประชุมผ่านระบบออนไลน์/แอปพลิเคชัน Zoom

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจา้ของที่ดินเป็นของตนเอง ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ินของ
เกษตรกร ให้บริการผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปทีด่ิน และให้แปลงที่ดินของเกษตรมีระบบแผนที่ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล

ส.ป.ก.

 เป้าหมายและผลการด าเนินงาน  ผลการติดตาม
✓ ได้รับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4 - 01 

ร้อยละ 19.17
✓ ใช้ประโยชน์พื้นทีท่ี่ไดร้บัเอกสารสิทธิ

ท าการเกษตรรอ้ยละ 69.17 
เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยร้อยละ 30.83

✓ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท ากิจกรรมในพื้นที่ 
ที่ได้รับเอกสารสิทธริอ้ยละ 96.67 
หรือประมาณ 19,200 บาทต่อปี

✓ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ    
☺เกษตรกร ระดับมากที่สุด ( 4.24 )
☺เจ้าหน้าที่ ระดับมาก (4.12)
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งบที่ได้รับจัดสรร งบเบิกจ่าย

 ผลการเบิกจ่าย   
(ร้อยละ 88.85)

211.5529 ลบ.   
238.0999 ลบ.
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✓การจัดที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร 53,831 ราย (ร้อยละ 103.52 ของเป้าหมาย 52,000 ราย)
✓ปรับปรงุแผนที่แปลงตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 279,675 ไร่ (ร้อยละ 127.13 ของเปา้หมาย 220,000 ไร่)
✓การให้บริการศนูย์ประชาชน 309,560 ราย (ร้อยละ 227.62 ของเป้าหมาย 136,000 ราย)
✓การตรวจสอบที่ดิน 2,549,887 ไร่ (ร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 2,500,000 ไร่)
✓ศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรและประชาชน (1 ฉบับ) อยู่ระหว่างด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและก าหนดราคากลางส าหรับงานจ้างท่ีปรึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา
3) ลงนามสัญญาจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ซึ่งตามสัญญาจะส่งมอบร่าง พรบ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับใหม่

ในเดือนมกราคม 2565



ข้อค้นพบ ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดฝึกอบรม และการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการ
หายาก กิจกรรมฝึกปฏิบัติในแปลงเรียนรู้มีน้อย และไม่มีการศึกษาดูงาน
แปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้เกิดจากสิ้นสุดฤดูการเพาะปลูก และขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. ปม. ปศ. พด. กวก. มม. ตส. และ สศก.

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ การจัดหาเกษตรกรเป้าหมาย ควรให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเดิมเข้ารับการอบรมได้ แต่ต้องเพิ่มเติมในหลักสูตรใหม่และเพิ่มกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติในแปลงที่เรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงาน

สนับสนุนการจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้แก่ ศพก. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตรในแปลงเรียนรู้ วิธีการจัดการแปลง การผลิตในรูป VDO 
หรือคลิปเรียนรู้ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 

พัฒนาเกษตรกร 
การให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ เกษตรกร จากทั้ ง               
7 หน่วยงาน รวม 140,746 ราย (ร้อยละ 102.46) ของเป้าหมาย 137,372 ราย

ร้อยละ 93.59
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พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. 4 ด้าน 
➡ ด้านการเกษตร 2,646 ศูนย์    
➡ ด้านปศุสัตว์ 944 ศูนย์ 
➡ ด้านประมง 6,174 ศูนย์        
➡ ด้านหม่อนไหม 37 ศูนย์

พัฒนา ศพก. หลัก 882 ศูนย์ 
การพัฒนาฐานเรียนรู้ ศพก. (เป้าหมาย 822 ศูนย์)
✓ด้านการเกษตร 882 ศูนย์       ✓ด้านปศุสัตว์ 859 ศูนย์ 
✓ด้านประมง  881 ศูนย์          ✓ด้านหม่อนไหม 64 ศูนย์ 
✓ด้านการแก้ไขปัญหาดา้นการผลิตพืช 359 ศูนย์ 
✓ด้านการพัฒนาบ ารุงดิน 882 ศูนย์ 
✓ด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์ 882 ศูนย์ 
✓พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง 880 ศูนย์ 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการติดตาม        การลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 67.87 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 14,160 บาทต่อปี                       
การใช้ปุ๋ยในกิจกรรมการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 60.06 ลดรายจ่ายค่าปุย๋ลงได้ โดยลดค่าปุ๋ยเคมีลง จ านวน 2,241.30 บาทต่อปี
ลดค่าปุ๋ยอินทรีย์ลง จ านวน 808.46 บาทต่อปี
การใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.58 ลดรายจ่ายค่าสารเคมีลงได้ จ านวน 841.29 บาทต่อปี

ผลการเบิกจ่าย

317.0099 ลบ. 296.6935 ลบ.

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร 
รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
พื้นที่ เป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินงาน พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ พื้นที่
ด าเนินการ 77 จังหวัด
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งบท่ีได้รับ เบิกจ่าย

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. กข. ปศ. มม. และ ส.ป.ก. ผลการพัฒนาเกษตรกร 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย

ผลการติดตาม

ร้อยละ
78.43

101.3706
ลบ.

79.5047
ลบ.

ข้อค้นพบ

ผลผลิต : เกษตรกรร้อยละ 39.47 มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยได้รับผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากการผลิตข้าวเฉลี่ย 
168 กิโลกรัมต่อไร่ ไม้ผลเฉลี่ย 423 กิโลกรัมต่อไร่ และพืชผักเฉลี่ย 156 กิโลกรัมต่อไร่
รายจ่าย : เกษตรกรร้อยละ 52.68 มีรายจ่ายในการผลิตลดลง ดังนี้ ค่าปุ๋ยเคมีในการท านาลดลงเฉลี่ย 
584 บาทต่อไร่ รายจ่ายการผลิตพืชผักลดลงเฉลี่ย 1,660 บาทต่อไร่ รายจ่ายในการผลิตไม้ผลลดลง
เฉลี่ย 227 บาทต่อไร่ ค่าสารชีวภัณฑ์ ในการท านาลดลงเฉลี่ย 250 บาทต่อไร่ และค่าอาหารปลา
ลดลงเฉลี่ย 850 บาทต่อเดือน
รายได้ : เกษตรกรร้อยละ 62.62 มีรายได้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยมีรายได้ จากการจ าหน่ายผลผลิตข้าว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 8,780 บาทต่อปี จ าหน่ายผลผลิต ด้านประมงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 4,750 บาทต่อปี จ าหน่ายพืชผัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18,403 บาทต่อปี และจ าหน่ายไม้ผลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 22,500 บาทต่อปี

1. หน่วยงานควรจัดอบรบหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. หน่วยงานควรมีการปรับการฝึกอบรมโดยการจัดท าสื่อการเรียนรู้ในลักษณะคลิปวีดีโอ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน ากลับไป
เรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 3. ด้านคู่มือการด าเนินงานโครงการ หน่วยงานส่วนกลางควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่และมอบหมายให้หน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือใช้วางแผนในการปฏิบัติงาน 4. หน่วยงานควรส่งเสริมการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์

1. สถานที่ในการจัดอบรมคับแคบและการเดินทางมาอบรมค่อนข้างไกล
2. หน่วยงานระดับพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกรได้ตามแผนที่    
วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19
3. เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ไม่มีคู่มือการด าเนินงานโครงการ ท าให้การปฏิบัติงานโครงการไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ช่วงเวลาจัดอบรมตรงกับฤดูกาลเพาะปลูก ท าให้เกษตรกรเข้ามารับการอบรมไม่ได้ ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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แผน ผลวัตถุประสงค์โครงการ

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer) และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการตลาดห่วงโซ่
อุปทานและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยง
เครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบสร้างทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ที่มีการเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมายของโครงการ : เกษตรกรในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด



โครงการส่งเสริมและสร้างทกัษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร : กิจกรรมน าลูกหลานกลับบา้นสานตอ่อาชีพการเกษตร

ผลการด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ 64.22
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ร้อยละ

4.1718 ลบ.

6.4963 ลบ.

สถานการณ์ COVID - 19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน เช่น ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในบางพื้นท่ี ความยากล าบากในการรวมกลุ่มจัดประชุม และการจัดอบรม 
การช้ีแจงโครงการไม่มคีวามชัดเจน การติดตอ่ประสานงานไมม่ีความตอ่เนื่อง การบูรณาการท างานไมม่ีประสิทธิภาพ ควรมีการประสานบูรณาการงานตัง้แตร่ะดบัผู้บริหารก่อนกระจายลงพื้นท่ี
การจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอส าหรับบางพื้นท่ี เนื่องจากบางจังหวัดอยู่ในพื้นท่ีภูเขาสูงการเดินทางไม่สะดวก มีค่าสึกหลอ และมีค่าน้ ามนัเช้ือเพลิงมากกว่าจังหวัดท่ีตั้งอยู่บนพื้นท่ีราบ ดังนั้น 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมค่าเดินทางส าหรับติดตามกลุ่มเป้าหมาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฝึกปฏิบัติ ค่าจ้างเหมาพาหนะในการพาผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน เป็นต้น
การอบรมออนไลน์มีปัญหาเร่ืองความไมเ่พียงพอของอุปกรณ์ เกษตรกรบางรายไมส่ามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ควรมีการประสานการด าเนินโครงการล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าท่ีระดับพื้นท่ีมีเวลาเพียงพอส าหรับ   
บริหารจัดการ และจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้สนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งน้ า และเงินทุน เนื่องจากเกษตรกรบางรายท่ีมีทุนน้อยไม่สามารถเร่ิมต้นการประกอบอาชีพได้
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก โครงการควรมีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ เพื่อน ามาใช้ในการต่อยอดการท าการเกษตร หรือเป็นเงินทุนเร่ิมต้นส าหรับการประกอบอาชีพ

ข้อค้นพบและขอ้เสนอแนะ

เกษตรกรท่ีผ่านการอบรม ร้อยละ 88.42 ได้น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์แล้ว 

ลดรายจ่ายในการผลิตท่ีไม่จ าเป็น เช่น สารเคมี ปุ๋ยเคมี   
เฉลี่ย 15,009.03 บาทต่อปี 

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท่ีไม่จ าเป็น 36,955.41 บาทต่อปี   

รายได้หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 4,031.62 บาทต่อเดือน

มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นท่ี ร้อยละ 21.03  

เกษตรกรร้อยละ 88.22 มีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น การอยู่พร้อมกันในครอบครัว, สุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีข้ึน, มีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน เป็นต้น

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมท่ีระดับมาก 
ท่ีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการด าเนินงาน
โครงการในระดับมาก ท่ีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.97
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการติดตามร้อยละ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ติดตามประเมินผลการจดัท าบญัชี 373 ราย

การก ากบัแนะน าการจดัท าบญัชี 382 ราย

การจดัการฟาร์มด้วยบญัชี 382 ราย 

การสร้างทกัษะการตลาดสินค้าเกษตร …

การพฒันาด้านการประกอบอาชีพ…การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร 500 ราย

การสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร 1,408 ราย 

การจัดการฟาร์มด้วยบัญชี 382 ราย 

การก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 382 ราย

ติดตามประเมินผลการจัดท าบัญช ี382 ราย
ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์/บคุคลทั่วไป
ที่กลับมาท าอาชีพการเกษตร 500 ราย

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกลับมาท าอาชีพ
เกษตรกรรมในบานเกิดของตนเอง และสามารถจัดท าบัญชีตน้ทุนอาชีพได้

เป้าหมาย ส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหก้ลับลกูหลานสมาชิกสหกรณ/์บุคคลทัว่ไป 500 ราย

ส่งเสริมการจัดท าบัญชตี้นทุนอาชีพให้กลบัลูกหลานสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไป 380 ราย



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

กสส. ปม. ปศ. พด. กสก. และ ส.ป.ก.3. หน่วยงานรับผิดชอบ

 ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปปรับใช้แล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 88.23

 ผู้เข้าร่วมโครงการที่น าองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปปรับใช้ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 2,113.39 
บาทต่อรายต่อปี (ผู้เข้าร่วมโครงการของ กสส. และ ปศ.) ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานที่เหลือ
ยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายได้เนื่องจากเพิ่งได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

6. ผลการติดตาม

➢ ด้านการบริหารโครงการและการบูรณาการ  หน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ควรก าหนดแผนงาน เป้าหมายเกษตรกร และ
แนวทางการส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกัน เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันและพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้การด าเนินงานที่ครอบคลุม
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย

➢ ด้านการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน (วันที่เดียวกันหรือก าหนดช่วงภายใน 3 วัน ทุกหน่วยงานที่มีแผนงานในการด าเนินงานต้องด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จ) เนื่องจากเกษตรกรต้องเข้ารับการอบรมของแต่ละหน่วยงานจ านวนหลายครั้งต่อปี ท าให้เสียโอกาสในการ
ประกอบอาชีพหลักของเกษตรกร

➢ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภค ควรเข้า
ด าเนินการในพื้นที่ให้แลว้เสร็จก่อนการจัดกิจกรรมอบรมหรือด าเนินการด้านอื่น ๆ       เพื่อเกษตรกรสามารถอยู่อาศยัและท าการเกษตร
ในพื้นที่ได้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

4. ผลการเบิกจ่าย
5. ผลการด าเนินงาน

ล้านบาท
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60

งบท่ีได้รับ เบิกจ่าย

50.0332 ลบ.

 ด้านการบริหารโครงการและการบูรณาการ  มีการด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน
2 กลุ่ม แต่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุการผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ

 ด้านการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีงานประจ าส่งผลท าให้ไม่สามารถ
รวมกลุ่มในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ ส่งผลท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมรับการอบรมจากโครงการ

 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ที่จัดสรรให้เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ไม่มีความพร้อม  ด้านสาธารณูปโภค เกษตรกร
ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยหรือท าการเกษตรได้จึงออกไปอยู่อาศัยและท างานนอกพ้ืนที่

7. ข้อค้นพบ

8.ข้อเสนอแนะ
14,969 ราย

15,250 ราย

0 5,000 10,000 15,000

อบรม

เป้าหมาย ผล

ร้อยละ 90.46

6,406 ราย

6,350 ราย

0 2,000 4,000 6,000

สนับสนุนปัจจัย

เป้าหมาย ผล

ร้อยละ 98.16

ร้อยละ 100.88

 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบ
สหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริม
พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช

1. วัตถุประสงค์

 เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และคณะกรรมการจัดที่ดิน ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด าเนินการที่สมัครใจ และสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า และข้อก าหนดของเจ้าหน้าที่ได้ 185 พื้นที่ 
62 จังหวัด

2. เป้าหมาย

55.3122 ลบ.



แนวทางที่ 2 การพัฒนาผลติภัณฑ์และการใหบ้ริการชุมชน (กลางทาง) 



ร้อยละ 84.84

ร้อยละ 15.16

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
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ร้อยละ
ร้อยละ 94.98

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.)
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรได้ตามเป้าหมาย 31 กลุ่ม เกษตรกร 510 ราย 

2. กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ (พด.)
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร 750 ราย ตามเป้าหมาย 

3. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร (กสก.)
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่ม                 

ยุวเกษตรกร จ านวน 25,001 ราย (ร้อยละ 100.004  ของเป้าหมาย 25,000 ราย) สนับสนุนปัจจัย        
การผลิตให้กลุ่มเกษตรกรจ านวน 1,111กลุ่ม (ร้อยละ 203.85 ของเป้าหมายร้อยละ 545 กลุ่ม)

ผลการตดิตาม
เกษตรกรร้อยละ 85.71 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 
เฉลี่ย 1,564.29 บาทต่อเดือน (เพิ่มขึ้น 35.33%)
เกษตรกรร้อยละ 82.76 มีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 334.62 บาทต่อไร่ 
(เพิ่มขึ้น 4.84%)

เกษตรกรร้อยละ 85.00 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 2,529.44 บาทต่อเดือน (เพิ่มขึ้น 33.09%)

ควรมีแผนส ารองในการปฏิบัติงาน กรณีหากเกิดสถานการณ์ COVID - 19
หรือสถานการณ์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้ชัดเจน
และชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการส าหรับเจ้าหน้าที่ และเกิดความเหลื่อมล้ าในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเป้าหมาย
ควรมีการพัฒนา และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่ม
เกษตรกรเกิดการพัฒนา และเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
สถานการณ์ COVID - 19 ส่งผลต่อกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เช่น การอบรม 
จัดประชุม เป็นต้น 
มีกลุ่มเกษตรกรต้องการเข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นท าให้มีเกษตรกร
เป้าหมายเพิ่มขึ้น 

การก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานเป็นการก าหนดมาจากหน่วยงานส่วนกลาง และข้อจ ากัด      
ของงบประมาณ ไม่สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มได้ทั่วถึง ท าให้ยากต่อการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรส่งผลให้มีเกษตรกรต้องการ
เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนามากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564
เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรแทน

ข้อค้นพบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการด าเนินงาน   

ผลการด าเนินงานโครงการภาพรวม

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต 
พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
เป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 450 ราย, เกษตรกร ส.ป.ก. 600 ราย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 1,723 กลุ่ม



โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนปี 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ      กสก. และ ตส.ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย

งบที่ได้รับ

เบิกจ่าย

100

50

0

49.6137
ลบ. 42.7371

ลบ.

ร้อยละ ร้อยละ
86.14

• วสช. ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการในระดับ “มากที่สุด”

ควรก าหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การท าบัญชี ให้ตรงกับความต้องการ
และสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการในแต่ละกลุ่ม

พัฒนาวิสาหกจิชุมชน

- วสช. ได้รับการประเมินฯ จัดท าแผนฯ และด าเนินการตามแผนแล้ว 1,764 กลุ่ม (ร้อยละ 100.00)
- วสช. ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 882 แห่ง (ร้อยละ 100.00)
- ผู้ประกอบการ วสช. รุ่นใหม่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 1,525 ราย (ร้อยละ 99.03)

การพัฒนา วสช. ต้นแบบ
- ประกวดระดับจังหวัดแล้ว 77 จังหวัด, ระดับเขต 6 ครั้ง  และระดับประเทศ 1 ครั้ง 

ครบตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00 ทุกระดับ)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ วสช. แล้ว 142 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 92.21)

- เกษตรอ าเภอได้รับสนับสนุนปัจจยัในการด าเนินการแล้ว 882 อ าเภอ (ร้อยละ 100.00)

การส่งเสริมการแปรรูป

สนับสนุนงานทะเบียน วสช. 

- วสช. ได้รับถ่ายทอดความรูแ้ล้ว 1,500 กลุ่ม (ร้อยละ 100.00)การท าบัญชี

ด าเนินการแล้ว

ร้อยละ 2.36
ร้อยละ 97.64 

• วสช. ที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 94.50 น าปัจจัยการผลิตไปใช้แล้ว และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของปัจจัยการผลิตที่ได้รับในระดับ “มากที่สุด”  

• วสช. ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการท าบัญชมีีความรู้ในระดับ “มาก” และร้อยละ 97.32 น าความรู้           
ไปใช้ประโยชน์แล้ว 

• วสช.มีรายได้สุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3,546 บาทต่อเดือน โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 19,080 บาทต่อเดือน 
เป็น 22,626 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.58

ผลลัพธ์

ตส.

ควรเพิ่มเป้าหมายและงบประมาณการสนบัสนุนปัจจัยการผลิตให้ครอบคลมุ 
วสช. ที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่ม เงินรางวัลการประกวด วสช. ระดับจังหวัด ปัจจัยที่
สนับสนุนนายทะเบียน วสช. และงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการ วสช. 
ระดับอ าเภอ

กสก.

- สนับสนุน พ.บ.ร. 
ส่งเสริม วสช. 
พ.ศ. 2548

- ส่งเสริมและพัฒนา
วสช.

- พัฒนาบุคลากรด้าน
การส่งเสริม วสช.

- พัฒนาความรู้ทางด้าน
การบัญชี

- พัฒนาการท าบญัชี 
และการใช้บริหาร  
วสช.

วัตถุประสงค์



แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร (Agricultural Service Provider: ASP) 
ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือให้บริการทางการเกษตรในชุมชน

ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตรของ
สินค้าข้าวนาปี และปาล์มน้ ามัน

อยู่ระหว่างการเสนอผลการศึกษาต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ผลการด าเนินงาน :หน่วยงานรับผิดชอบ
สศก. 

ผลการเบิกจ่าย
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย
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ลบ.

100
ร้อยละ

2.2840 
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ร้อยละ 83.53

ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ

ร้อยละ
100.00

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการเตรียมดิน เครื่องปลูก รถเกี่ยวนวด 
ขนส่งผลผลิต คือ ปัจจัยด้านแรงงาน และคุณภาพการ
บริการ (ระดับมากที่สุด)

การให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร  คือ ปัจจัยด้าน
แรงงาน คุณภาพการบริการ และส่วนผสมการตลาด 
(ระดับมากที่สุด)

การให้บริการเตรยีมดนิ ปลูกปาล์มน้ ามัน ตัดหญ้า 
และเก็บเกี่ยว คือ ปัจจัยด้านแรงงาน และคุณภาพการ
บริการ (ระดับมาก)

การให้บริการขนสง่ผลผลติปาล์มน า้มนั คือ 
ปัจจัยด้านแรงงาน (ระดับมาก)

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้าวนาปี

แนวทางในการพฒันาการให้บริการ

- การเตรียมดนิ ตอ่ยอดความรู้ จดัหาเงินทนุ
- บริการเคร่ืองปลกู  สง่เสริมการผลติเคร่ือง และ
นวตักรรม

- โดรนเพ่ือการเกษตร สง่เสริมการใช้และเครือข่าย
- บริการเก็บเก่ียว ใช้สื่อออนไลน์ และเน้นคณุภาพ
การให้บริการ

- บริการขนสง่ สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ

ข้อค้นพบ : ปาล์มน า้มนั

แนวทางในการพฒันาการให้บริการ

- การเตรียมดนิ ใช้สื่อออนไลน์ พฒันาความรู้
- บริการปลกูปาล์มน า้มนั เพิ่มช่องทางให้บริการ 
ถ่ายทอดความรู้การซอ่มเคร่ืองจกัร

- บริการตดัหญ้าในสวนปาล์ม เพิ่มการ
ประชาสมัพนัธ์ น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้
-บริการเก็บเก่ียวผลผลติ สร้างเครือข่าย ใช้สื่อออนไลน์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษาสถานการณใ์นการใช้บริการ
ภาคการเกษตรและปัจจัยที่มอีิทธิพล    
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาคการเกษตรของไทย



โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ปศ.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น   

ด าเนินการคัดเลือกผู้ผลิตและชนดิปศุสัตว์ และท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้วจ านวน 9 ผลิตภัณฑ์
การด าเนินงานในขั้นตอนผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทล่าช้าจึงไม่สามารถส่งมอบ
งานตามแผนที่ก าหนด เพราะสถานการณ์ COVID - 19 จึงขอขยายเวลาด าเนินการออกไปอีกเป็นวันที่         
31 ตุลาคม 2564

ผลการด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย

มีเกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มีคุณภาพสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า
เป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ โครงการในระยะต่อไปควรมีการส ารวจความต้องการของเกษตรกร และหน่วยงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือก าหนดจ านวนเป้าหมายเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เน่ืองจากสถานการณ์ COVID - 19 ท าใหเ้กษตรกรมารวมกลุ่มกันท ากิจกรรมได้ยากล าบากขึน้ และท าให้กิจกรรมต่าง ๆ
ด าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

1.7955
ลบ.

0.8953
ลบ.

0

50

100
ร้อยละ
49.87

ร้อยละ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตรและสร้างผลิตภัณฑ์เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพัฒนาให้
เป็นสินค้า OTOP

กลุ่มเกษตรกร 9 กลุ่มจาก 9 เขต

ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 55.56 มีการวางจ าหน่ายแล้ว สถานที่วางจ าหน่าย เช่น หน้าท่ีท าการของกลุ่ม ออกบูธ
แสดงสินค้า และตลาดตามหน่วยงานราชการ โดยมียอดการจ าหน่ายเฉลี่ย 27,800 บาทต่อเดือน

ผลการติดตาม



แนวทางที่ 3 การพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)



โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

60.1727
ลบ.

40.9116
ลบ.

ร้อยละ

ร้อยละ
66.88

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. กสส. กข. ผลการด าเนินงาน

- สนับสนุนเงินอุดหนนุในการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร 3 แห่ง 
- ก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 แห่ง อีก 2 แห่ง ก าหนดแล้วเสร็จเดือน ตุลาคม 2564

- พ้ืนที่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการ
ส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ 11 จังหวัด (ร้อยละ 14.29 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด) 

- พัฒนาตลาดเกษตรกรและส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ 77 จังหวัด 
- ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

เงินเหลือคืนคลัง 4.6517 ลบ. ผลการใช้จ่ายติดลบในไตรมาส 4 เนื่องจากเป็นงบรายจ่ายอื่น
ท่ีโอนให้ สป.กษ. เบิกแทนกัน 2.0000 ลบ. ในเดือน พ.ค. 64 ใช้จ่ายจริง 0.9934 ลบ. และโอนกลับ
งบประมาณเบิกแทนกันให้ กสก. 1.0065 ลบ. (กสก.)

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบ ดังนี้ 
- ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้  การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เบิกจ่ายได้ไม่ทัน            

ภายในปีงบประมาณ ต้องมีการกันงบประมาณ เหลื่อมปี งบบูรณาการส่วนใหญ่ต้องวางแผน  
และบริหารจัดการร่วมกันหลายหน่วยงาน ท าให้ได้งบประมาณล่าช้า (กข.) 

- มีการยกเลิกการอบรม 6 จังหวัด ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร      
พื้นที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ตรัง นครพนม และพิษณุโลก (กสส.)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์

สร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพ่ิมช่องทางจ าหน่าย
ผลผลิตคุณภาพ เชื่ อมโยงเครือข่าย สินค้าคลัส เตอ ร์
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
เกษตรกรต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

เป้าหมาย

เกษตรกรและสหกรณ์ใน 
77 จังหวัด

ผลการติดตาม

ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 20,714.28 
บาทต่อเดือน และโรงสีทั้ง 10 แห่ง
ได้รับการรับรองข้าวพันธุ์แท้แล้ว (กข.) 

เกษตรกรมี รายไ ด้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตในตลาดเกษตรกร
เฉลี่ยรายละ 12,395.05 บาทต่อเดือน 
(กสก.)



โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กสส. และ ตส.

ผลการด าเนินงาน

เพิ่มขีดความสามารถ/เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 400 แห่ง ด าเนินการไป 590 แห่ง 
(ร้อยละ 147.50 ของเป้าหมาย)     

เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจจัดเก็บและแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการมากกว่า
เป้าหมาย จ านวน 590 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  551.40 ของเป้าหมาย 107 แห่ง

สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการ
มากกว่าเป้าหมาย จ านวน 81 แห่ง 135 รายการ คิดเป็นร้อยละ 120.90 และ 129.81 ของเป้าหมาย 67 แห่ง 104 รายการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี และก ากับดูแล  
ครบตามเป้าหมาย 400 แห่ง  ส่วนการติดตามและประเมินผล ครบตามเป้าหมาย 400 แห่ง

1.ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การด าเนินการของเจ้าหน้าที่มีการชลอตัว
2.สหกรณ์ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเอง ท าให้สหกรณ์ไม่มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ

ควรปรับแนวทางการด าเนินงานโดยใช้ระบบการปฏิบัติงานทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ

ผลการติดตาม

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพียงพอต่อความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 94.50 และความทันเวลา ร้อยละ 81.30 การอบรม
ถ่ายทอดความรู้ ก่อนเข้ารับการอบรม มีความรู้ระดับปานกลาง ค่าคะแนน 2.87 หลังการอบรมมีความรู้ระดับมาก ค่าคะแนน 
4.07 และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับมาก ค่าคะแนน เฉลี่ย 4.04
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117.6569 ลบ.
105.9129 ลบ.

ร้อยละ 90.02

งบที่ได้รับ เบกิจ่าย

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินกิจการและธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของ
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการตลาด ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยง
เครือข่ายสินค้าคลัสเตอรข์องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้คณะกรรมการและผู้จัดการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีในการวางแผนธุรกิจ
แก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ พัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 507 แห่ง 



หน่วยงานรับผิดชอบ  :
สศก.

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละ 95.00

ร้อยล 5.00

ยังไม่ได้ด าเนินการ
ด าเนินการแล้ว

ผลการด าเนินงาน

1) ที่ปรึกษาด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1.1) ส่งมอบเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report)
1.2) ส่งมอบเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการ

ศึกษาวิจัย ฉบับท่ี 1 
1.3) ส่งมอบเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการ

ศึกษาวิจัย (Interim Report) และได้ด าเนินการจัดประชุม/
สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกษตรกรแล้วเสร็จ 

2) อยู่ในกระบวนการจัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าผล
การศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Final Report)
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งบที่ได้รับ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

2.3610 ลบ.

0.3888 ลบ.   

ร้อยละ 16.47

*** เบิกจ่ายเงินงวด 1 แล้ว

ข้อค้นพบ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ีเป้าหมาย 
โดยปรับเปลี่ยนวิธีการส ารวจจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการ
ตรวจสอบความเสียหาย
จากภัยพิบัติในภาคการเกษตร
- เพื่อศึกษาแนวทางการประกันภัย
การเกษตร



โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมประเมินผลแผนงานฯ 
ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดท่ี 3 และมีก าหนดส่งมอบงาน
งวดที่ 4 วันที่ 29 ตุลาคม 2564

กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน 
ติดตามนิเทศงานโครงการ 

- ด าเนินการจัดท าเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ปี 2564 ของแผนงานฯ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- นิเทศงานโครงการภายใต้แผนงานฯ เพื่อให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 1 ครั้ง 
- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของแผนงานฯ แล้ว 2 ครั้ง

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนงานฯ ผ่านระบบการติดตามประเมินผลโครงการส าคัญเชิงนโยบาย รวม 12 ครั้ง
- จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน รวม 2 ครั้ง

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

สถานการณ์ COVID-19 ท าให้ต้องปรับรูปแบบการปฎิบัติงานการส ารวจข้อมูล โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
วิธีการอื่น ๆ เช่น การจัดประชุมทาง Zoom การส ารวจข้อมูลผ่านแบบออนไลน์ การส่ง E-mail การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์แทนการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล
ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การโอนงบประมาณมาทีละงวด ท าให้ยากต่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนงานฯ ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน มีการชะลอ และปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคฯ กระทบต่อแผนที่วางไว้ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล 

ผลการเบิกจ่าย
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

5.5285 ลบ. (ร้อยละ 48.37)
2.6742 ลบ.

ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ

ร้อยละ 10.00

ร้อยละ 90 .00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 0507 โทรสาร 0 2579 0507
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