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รายงานประจ าปี 2564 ของศูนย์ประเมินผลฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประมวลผลงาน 
และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานติดตาม งานประเมินผล/แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทด้าน
การเกษตร แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้าง
มูลค่า แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม แผนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ และ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ      
การพัฒนางานวิชาการด้านการติดตามและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจน าข้อมูลการติดตามและประเมินผลไปใช้ประโยชน์  

 

ในโอกาสนี้ ศูนย์ประเมินผล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน สถาบันเกษตรกร และองค์กร
ต่าง ๆ รวมทั้งเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  ในการน าไปวางแผนการ
พัฒนาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรของไทยและเป็นข้อมูลใน
การศึกษา ค้นคว้าของผู้ที่สนใจงานการติดตามประเมินผล ต่อไป 
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“องค์กรหลักในการติดตาม ประเมินผล แบบบูรณาการ 
ผสานด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาคเกษตร” 

1) ติดตาม ประเมินผลสมัฤทธิ์การด าเนินนโยบายส าคัญ รวมถึงโครงการ        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) บูรณาการงานติดตาม ประเมินผล กับหนว่ยงานทั้งในและนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ 

3) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสุด มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตาม 
ประเมินผล โดยน าเทคนิค เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

4) เสนอผลการติดตาม ประเมินผล ให้กับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมถึงเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ 
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โครงสร้างศูนย์ประเมินผล 
 

ศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหนึ่งในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร แต่เดิมมีสถานะ
เป็นกองประเมินผล หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2544 
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลท าให้ทุกส่วนราชการต้องมี
การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนา
ระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์   
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน จึงได้มีการยกสถานะ
กองประเมินผลเป็นศูนย์ประเมินผลในปัจจุบัน 
 

การจัดแบ่งโครงสร้างภายในของศูนย์ประเมินผล 
1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 
1.1 กลุ่มวิจัยองค์ความรู้และติดตามประเมินผลโครงการ 

1) ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ศึกษา วิจัย รวบรวม และประมวลองค์ความรู้ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ตามแนวพระราชด าริ 

3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 กลุ่มประสานงานเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ 

1) ประสานงานและร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2) เผยแพร่และถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 กลุ่มประเมินผลนโยบายและมาตรการ 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการ 
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2) ประเมินผลการพัฒนาการเกษตรส่วนรวมที่มีผลต่อความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรอันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ 

3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 กลุ่มประเมินผลแผนงานและโครงการพิเศษ 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการส าคัญ 

2) ประเมินความส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินงานตามนโยบาย 
การใช้มาตรการ แผนงานและโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 กลุ่มประเมินผลพืชไร่นา 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืชไร่นา
และการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช 

2) ประเมินผลความส าเร็จ และผลกระทบจากการด าเนินงานตามมาตรการ
และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาพืชไร่นา และการใช้เทคโนโลยีการผลิต 

3) เสนอผลการประเมินผลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารศูนย์ประเมินผล
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.2 กลุ่มประเมินผลพืชสวนและไม้ยืนต้น 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พืชสวนและไม้ยืนต้นและการใช้เทคโนโลยี 

2) ประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินงานตาม
มาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืชสวนและไม้ยืนต้น และ
การใช้เทคโนโลยีการผลิต 
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3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารศูนย์ประเมินผล
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

4.1 กลุ่มประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 
1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 
2) ประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินงานตามมาตรการ

และโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านปศุสัตว์ และการใช้เทคโนโลยี
การผลิต 

3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 กลุ่มประเมินผลการพัฒนาด้านประมง 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านประมง 

2) ประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินงานตามมาตรการ
และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านประมง และการใช้เทคโนโลยี
การผลิต 

3) เสนอผลการประเมินผลข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณตามมาตรการและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ทางการเกษตร ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาระบบชลประทาน การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
และระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร 
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2) ประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินงานตามมาตรการ
และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ได้แก่ การพัฒนา
ที่ดิน การพัฒนาระบบชลประทาน การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร 

3) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.2 กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตร 

1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
ทางการเกษตร ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า บริหารจัดการพ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร การผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) ประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินงานตามมาตรการ
และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร ได้แก่ การบริหาร
จัดการน้ า บริหารจัดการพื้นที่ท ากินทางการเกษตร การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

6.1 กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
2) ประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินงานตามมาตรการ

และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6.2 กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาเกษตรกร 
1) ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณตามมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกร 
2) ประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบจากการด าเนินงานตามมาตรการ

และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกร 
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3) เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
7.1 กลุ่มงานวิชาการการประเมินผล 

1) ศึกษา พัฒนาเทคนิคทางวิชาการในการติดตามประเมินผล รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการประเมินผลกับหน่วยงานต่างประเทศ 

2) ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิชาการเพ่ือสร้างนวัตกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

3) ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการการประเมินผลเพ่ือสร้าง
เครือข่ายด้านการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7.2 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการประเมินผล 

1) ศึกษา พัฒนาจัดท าสารสนเทศข้อมูลเกษตรกรที่ร่วมโครงการส าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2) ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

3) ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
การประเมินผลเพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
8.1 งานสารบรรณและบุคลากร 

1) จัดท าข้อมูลบุคลากร โครงสร้างบุคลากร บันทึกและตรวจสอบการมา
ปฏิบัติราชการของบุคลากร 

2) การพัฒนาบุคลากร 
3) ประสานงานในการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

เสนอผู้บังคับบัญชาและเก็บรวบรวม 
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4) ลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร หนังสือราชการ 
5) เสนอหนังสือ แจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรในองค์กรทราบ 
6) ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดเก็บเอกสาร รวมถึงการท าลายเอกสารที่หมดอายุ

การใช้งาน 
7) ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ

หน่วยงานในกิจกรรมต่าง ๆ 
8) การจัดประชุม จัดท าหนังสือเชิญประชุม เตรียมเอกสารในการประชุม

จัดท ารายงานการประชุมรวมถึงการติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม 
9) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8.2 งานงบประมาณและการเงิน 
1) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การขออนุมัติไปราชการต่างจังหวัด

เอกสารส าคัญทางการเงิน และเงินยืมทดรองราชการ หักล้างเงินยืมทดรองราชการ 
2) ประสานและจัดท าแผนงานและงบประมาณ 
3) ประสาน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
4) ประสานในการจัดท าและรายงานตัวชี้วัดผลการด าเนินงานขององค์กร 
5) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8.3 งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
1) จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี ร่างและตรวจ

สัญญาซื้อสัญญาจ้าง 
2) การขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุม

การเบิกจ่ายเงิน การลงทะเบียนรับ - จ่าย งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
3) ปฏิบัติงานในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง ซ่อมแซม

และบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ
ลูกจ้างเหมาบริการ

39.62

7.55

37.74

15.09

       
อัตราก าลัง 

ประเภท 
อัตราก าลัง 

กรอบอัตรา ปฏิบัติงานจริง 
ข้าราชการ 50 42 

ลูกจ้างประจ า 8 8 
พนักงานราชการ 42 40 
จ้างเหมาบริการ 22 16 

รวม 122 106 
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564    หมายเหตุ : อัตราว่าง/ช่วยปฎิบัติราชการอื่น 8 อัตรา  

 

สัดส่วนส่วนก าลัง 
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38.78

15.33

45.89

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานบูรณาการ/ยุทธศาสตร์

แผนงานบูรณาการฐานราก

   
งบประมาณ 

 
 
  
  

สัดส่วนงบประมาณปี 2564 (ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
  
    
  
   
 
 
  
 

 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 

แผนงานพื้นฐาน 6,643,338 4,427,800 -33.35 
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 1,153,500 1,750,000 +51.71 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม 1,106,650 5,238,500  +373.37 
เศรษฐกิจฐานราก    
งบประมาณเบิกแทนหน่วยงานอ่ืน 750,000 - - 

รวม 9,653,488 11,416,300 +18.26 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิงานในรอบปี 2564 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร 
 

 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมหม่อนไหม วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป้าหมาย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีพัฒนาสินค้าหม่อนไหม 3,250 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.60 ของเป้าหมาย 3,330 ราย  

2. ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 200,000 เมตร คิดเป็น
มูลค่า 160 ล้านบาท และศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้าน
อีสาน 1 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย 

 

ผลการติดตาม 
 

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และโครงการส่งเสริมและพัฒนา
หม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ สรุปได้ดังนี้  

1. ด้านไม้ผล 
1.1 เกษตรกรร้อยละ 91.84 ทราบข่าวสารผ่านสื่อบุคคล โดยทราบจากเจ้าหน้าที่

เกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด หลังการอบรมถ่ายทอดความรู้
เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้นในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 โดยเกษตรกรร้อยละ 81.25 
มีการน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งเรื่องที่น าไปใช้ เช่น การวิเคราะห์สภาพ
การผลิต ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการผลิตลิ้นจี่ และล าไยคุณภาพเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ 

1.2 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 เพราะวิทยากรในการจัดอบรมบรรยายหลักสูตรชัดเจนเข้าใจง่าย เนื้อหา
ตรงกับความต้องการสามารถน าไปปฏิบัติใช้ในแปลงลิ้นจี่ และล าไย ได้จริง 

 

งานติดตาม 
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2. ด้านหม่อนไหม 
 

2.1 หน่วยงานร้อยละ 80.00 ได้รับงบประมาณเพียงพอ โดยจัดอบรมในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการ
ปรับแผนขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไปและให้ค าแนะน าการเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกร
ทางโทรศัพท์และ Application line 

2.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม กลุ่มของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เพ่ิงเริ่มก่อตั้ง ไม่มีการ
จดบันทึกและข้อมูลก าลังการผลิตของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีการผลิตไหมเองทุกระบวนการ สมาชิก
ส่วนใหญ่ยังมีการผลิตและจ าหน่ายเอง ซึ่งสินค้าทีจ่ าหน่ายมีทั้งไหม และผ้าไหม 

2.3 การจ าหน่ายเส้นไหมและผ้าไหมของสมาชิกกลุ่ม ได้ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับการอบรมเส้นไหมสาวมือตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. โดยจ าหน่าย
เส้นไหมราคา 1,300 - 1,600 บาทต่อกิโลกรัม ผ้าไหมราคาเริ่มต้นประมาณ 900 – 3,000 บาทต่อผืน 
(1 ผืนยาวประมาณ 2 เมตร) ซึ่งราคาจะข้ึนอยู่กับเนื้อผ้า คุณภาพไหมและลวดลายของผ้า อย่างไร
ก็ตามมีสมาชิกบางรายจ าหน่ายในราคาเพียง 600 บาท เนื่องจากใช้เส้นไหมสาวเลย หรือ ไหมน้อย 
(ไหมที่ยังไม่ลอกกาว) มาทอเป็นผ้าซึ่งจะท าให้ผ้าแข็ง คุณภาพไม่ดี 

2.4 หลังจากที่เข้ารับการอบรมเกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้น และมีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เช่น การบ ารุงรักษาหม่อน การเลี้ยงไหม พันธุ์ไหม การฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ การรับรองมาตรฐาน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมาชิกส่วนใหญ่จึงยังไม่สามารถด าเนินการในการผลิต
เพ่ือขอรับรองมาตรฐาน 

2.5 ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าที่
และประธานกลุ่มมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ประธานกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ
ระดับมากท่ีสุด ส่วนสมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจระดับมาก  
 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. ด้านไม้ผล เกษตรกรบางส่วนยังไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากผลผลิตยังมีปริมาณ
ไม่เพียงพอ คุณภาพ และขนาดผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ดังนั้น ควรมีการ
ส่งเสริมด้านการผลิต การเก็บเกี่ยว และการตลาดรองรับผลผลิตที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มในการจ าหน่ายผลผลิตต่อไป 
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2. ด้านหม่อนไหม กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีข้อได้เปรียบเรื่องการผลิต 
เช่น สมาชิกผลิตเองทุกกระบวนการ สามารถผลิตผ้าไหมและย้อมสีธรรมชาติ มีพ่อค้ามารับซื้อ
ในท้องถิ่น และผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ยังมีข้อจ ากัดเรื่องราคา
จ าหน่ายยังไม่สูงนัก และการด าเนินการขอมาตรฐาน ยังขาดเครื่ องมืออุปกรณ์ ส าหรับ
กลุ่มเกษตรกรที่เพ่ิงมีการรวมกลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างผลิตและจ าหน่ายเอง 
ดังนั้นนอกจากการรับรองมาตรฐานแล้วควรเน้นเรื่องการรวมกลุ่ม พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้กับกลุ่ม เพื่อร่วมกันผลิตและจ าหน่ายช่วยเพิ่มอ านาจในการต่อรองราคากับพ่อค้า
คนกลางต่อไป 

 

 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป้าหมาย สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น  

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ 90,000 ไร่ และส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ 250,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

2. จัดท ามาตรฐานและบริการข้อมูลด้านมาตรฐานความปลอดภัย 515 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
130.38 ของเป้าหมาย 395 เรื่อง 

3. ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร 190,616 แปลง/แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 113.35 ของเป้าหมาย 168,173 แปลง/แห่ง และตรวจรับรองสถานประกอบการของ
ผู้ประกอบการ 2,018 แห่ง/โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 102.23 ของเป้าหมาย 1,974 แห่ง/โรงงาน 

4. ส่งเสริมผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 5 ,250 ไร่ 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ปศุสัตว์และประมงอินทรีย์ 2,304  ราย และพัฒนาตลาดสีเขียว 50 แห่ง 
ครบตามเป้าหมาย 
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ผลการติดตาม 
 

จากติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ได้แก่ 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช และโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สรุปได้ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่า เกษตรกรทุกรายรับทราบ
ข่าวสารของโครงการฯ ผ่านสื่อบุคคลเป็นหลัก โดยทราบจากเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ เกษตร
จังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสหกรณ์การเกษตร หลังการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้นในระดับมาก โดยน าความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด  

2. โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตพืช พบว่า จากการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 93.16 สามารถเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตได้ อัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น โรคและแมลงลดลง เกษตรกรร้อยละ 98.01 สภาพดินที่
ท าการเกษตรมีความสมบูรณ์ มีไส้เดือนและแมลงในดินมากข้ึน ดินไม่แข็งกระด้างและเชื้อราในดิน
ลดลง ส่งผลให้การลดรายจ่ายจากค่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุน เช่น ค่าปุ๋ยเคมี 2,495 บาท
ต่อไร่ ปุ๋ยหมัก 1,712 บาทต่อไร่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 735 บาทต่อไร่ น้ าหมักชีวภาพ 321 บาทต่อไร่ 
และมูลสัตว์ 500 บาท เกษตรกรร้อยละ 93 อัตราการเจริญเติบโตและปริมาณการผลิตพืช
เพ่ิมขึ้น โรคและแมลงลดลง เกษตรกรร้อยละ 98.00 สภาพดินที่ท าการเกษตรมีความสมบูรณ์ 
มีไส้เดือนและแมลงในดินมากขึ้น ดินเป็นสีด าร่วนซุย ดินไม่แข็งกระด้าง และเชื้อราในดินลดลง  

3. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จากการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์
อย่างต่อเนื่อง พบว่า 

3.1 รายได้จากการผลิตในระบบอินทรีย์ จากการผลิตปี 2563 และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2561  พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
(ข้าวขาวดอกมะลิ 105) มีผลผลิตเฉลี่ย 406 กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายได้ในราคาเฉลี่ย 12,640 บาท
ต่อตัน รายได้สุทธิ 2,768 บาทต่อไร่ โดยได้ราคาสูงกว่าข้าวแบบทั่วไป ตันละ 1,500 – 2,000 บาท 
ในกรณีที่สหกรณ์หรือโรงสีมีการแบ่งเกรดการรับซื้อ โดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

ในส่วนของเกษตรกรที่มีการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ควบคู่กับการผลิตข้าวอินทรีย์ จะมี
พ้ืนที่เลี้ยง 0.8 - 1 ไร่ โดยมีการเลี้ยงประมาณ 4,000 ตัว ได้รับการผลิต 521 – 748 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี ขนาดที่จับ 3 – 4 ตัวต่อกิโลกรัม หรือ 380 - 460 กรัมต่อตัว มีราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ 
55 – 60 บาท มีรายได้สุทธิ 18,900 – 35,000 บาทต่อไร่  
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ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ มีการเลี้ยงเฉลี่ย 50 - 60 ตัวต่อครัวเรือน 
ได้รับผลผลิตไข่ไก่ 5,000 – 9,600 ฟองต่อปี โดยมีราคาจ าหน่ายไข่ไก่ฟองละ 3 – 3.5 บาท 
มีรายได้สุทธิ 14,400 – 17,700 บาทต่อไร่ ซึ่งผลผลิตที่ได้รับดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการน ามาบริโภคในครัวเรือน 

3.2 ด้านการรับรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและผู้บริโภค ณ ตลาด 
สีเขียว/ตลาดเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักตราสัญลักษณ์มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ประเทศไทย (Organic Thailand) ร้อยละ 66.42 และผู้บริโภครู้จักร้อยละ 75.31 
โดยเกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย ในระดับมากที่สุด และ
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง และโรคแมลงศัตรูพืช ดังนั้นควรสนับสนุน
แหล่งน้ าในพื้นที่ และขยายอ่างเก็บน้ าในพื้นที่ห่างไกล ส าหรับพื้นที่แล้งซ้ าซากควรส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยและเป็นที่ต้องการของตลาด และสนับสนุนองค์ความรู้
การป้องกันรักษาโรคแมลงศัตรูพืช  

2. การผลิตแบบปลอดภัยและอินทรีย์ บางพื้นที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตให้ได้
มาตรฐาน ส่วนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่บางพื้นที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม 
เนื่องจากมีทัศนคติไม่ตรงกัน ภาครัฐจึงควรสนับสนุนการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน และติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค 

3. การผลิตสินค้าปลอดภัยจ าหน่ายได้ในราคาต่ า เนื่องจากไม่ได้คุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด บางรายจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นผู้ก าหนดราคารับซื้อ ในส่วน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังประสบปัญหาการเข้าถึงตลาดเฉพาะ ท าให้สินค้าอินทรีย์ราคาเท่ากับ
สินค้าท่ัวไป ดังนั้นควรเร่งพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 

4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID – 19) ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกิจกรรม เช่น การจัดประชุม การจัดฝึกอบรม โดยน าเทคโนโลยีเข้ามา 
อาทิ การจัดประชุมออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

 
 

 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร และ

กรมประมง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือน าไปสู่



     
 

19 
 

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (ขยายตัวร้อยละ 3) และ
วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบลเพิ่มข้ึน (1 ต าบล 1 
วิสาหกิจ) 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. รวบรวมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช ปศุสัตว์ ส ัตว์น้ า 
55,211 สายพันธุ ์ คิดเป็นร้อยละ 126.88 ของเป้าหมาย และสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ า 
12,371,384 สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 103.35 ของเป้าหมาย 

2. วิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์พืช 4 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย  
3. ถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช การผลิตพืชสมุนไพร 2 ,018 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 102.23 ของเป้าหมาย 
 

ผลการติดตาม 
 

จากติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ได้แก่ 
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์)  
โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
สมุนไพร โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ าพันธุ์ดี และโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมง 

1. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี มีเป้าหมาย
ในการผลิตพันธุ์พืชและจ่ายพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการ ปี 2564 รวม 365,000 ต้น 
ประกอบด้วย พริกขี ้หนูกาญจนบุรี มะเขือเปราะ และกะเพราพื้นบ้าน โดยจัดส่งให้แก่
เกษตรกร 9 จังหวัด ตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา ในการผลิตพืชพันธุ์ดี
ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชนั้น จะส ารวจความต้องการพันธุ์พืชของเกษตรกรแต่ละจังหวัด และ
น ามาจัดท าแผนการผลิตพันธุ์พืช  หลังจากนั้นจะส่งมอบพันธุ์พืช ให้แต่ละจังหวัดเพ่ือน าไป
แจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 ได้ผลิตและส่งมอบพันธุ์พืชให้แต่ละ
จังหวัดแล้ว และครบตามเป้าหมายในเดือนสิงหาคม 2564 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ด าเนินงานโครงการผลิตและขยายสัตว์น้ า
พันธุ์ดี มีการผลิตสัตว์น้ าพันธุ์หลักและพ่อแม่พันธุ์ขยาย ครบตามเป้าหมาย 114,000 ตัว และ
กระจายพันธุ์สัตว์น้ าไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในพื้นที ่ที ่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดูแลสัตว์น้ าพันธุ์ขยาย และท าให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ เพื่อน าพ่อแม่พันธุ์มา
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ผลิตเป็นลูกพันธุ์สัตว์น้ า และแจกจ่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐหรือจ าหน่ายให้
เกษตรกรทั่วไป โดยสัตว์น้ าที่ด าเนินการผลิต ประกอบด้วย ปลาไน ปลาตะเพียนขาว ปลานิล
จิตรลดา ปลานิลแดง ปลาหมอชุมพร ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ ามีการติดตามพันธุ์สัตว์น้ าที่กระจายไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนา   
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพ่ือน ามาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตต่อไป  

3. ส านักงานประมงจังหวัดปทุมธานี  ด าเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง กิจกรรมในด้านการก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า การขึ้นทะเบียนกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาว  
แวนนาไม จระเข้ สัตว์น้ าควบคุมให้เป็นไปตามพระราชก าหนดประมง รวมถึงการให้ความรู้และ
ค าแนะน าแก่ เกษตรกรในการท าประมง การใช้ เครื่องมืออย่างถูกกฎหมาย ผ่านช่องทาง           
การประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร การติดป้ายประกาศ และประกาศหน้าเว็บไซต์ของกรมประมง 
ด้านการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในงานพระราชพิธีและปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ าลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า อ่างเก็บน้ า เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของ
สัตว์น้ าในแหล่งน้ า 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ พื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ไม่เหมาะสม เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ลุ่ม ดังนั้นในช่วงแรกควรขยับพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม จัดการระบบน้ า งบประมาณ
ไม่เพียงพอและขาดแคลนแรงงาน 

2. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์หม่อนไหม ห้องเย็นเก็บไข่ไหม เครื่องมือ
อุปกรณ์มีการช ารุด ท าให้การด าเนินผลิตไข่ไหมไม่ได้คุณภาพ ดังนั้นควรปรับปรุงหรือก่อสร้าง
อาคาร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในบางพ้ืนที่ ส่งผลต่อ
แผนการผลิตไข่ไหมของศูนย์หม่อนไหม 

3. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร เกษตรกรในบางพ้ืนที่
มีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ดังนั้นควรมีการแนะน าให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
ส่งเสริมการท าสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง ควรแนะน าเรื่อง GAP เกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง และ
จัดหาตลาดที่รับซื้อที่แน่นอน 

4. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี ด าเนินการ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ จึงควรมี
การสนับสนุนเพิ่มเติม เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 



     
 

21 
 

 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมการข้าว และกรมประมง วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างมูลค่าโดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที ่มี
คุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง  เป้าหมาย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน (ปี 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 3) 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2,058 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.38 ของเป้าหมาย 
2,030 ราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 4 ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 4 เครื่อง 
และจัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
 

ผลการติดตาม 
 

จากติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ได้แก่ 
ผลผลิต: การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประมง) และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

1. การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ    
ฝึกปฏิบัติ โดยจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากทั่วประเทศ และ  
แต่ละหลักสูตรสามารถรองรับผู้อบรมได้ เพียงหลักสูตรละ 20 ราย เนื่องด้วยข้อจ ากัด           
ด้านงบประมาณและสถานที่  

2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 68.29 - 88.00 ได้น า
ความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ ส่วนที่เหลือยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้ เนื่องจากเพ่ิงได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ในช่วงไตรมาสที่ 3 และบางส่วนยังขาดช่องทางการตลาดในการจ าหน่ายสินค้า
แปรรูป ทั้งนี้ เกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร
แปรรูป เฉลี่ย 96.36 – 99.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยสินค้าที่แปรรูปและจ าหน่าย ได้แก่ จ้อไก่งวง 
สลัดโรลไก่งวง ไก่งวงรมควัน แคบกระบือ และข้าวเกรียบแท่งจากหอยแมลงภู่  ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ได้น าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ ส่งผล
ให้กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเฉลี่ย 28.10  - 87.00 
บาทต่อกิโลกรัม โดยสินค้าที่แปรรูปและจ าหน่าย ได้แก่ ไส้กรอกหมูเยอรมัน  โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
นมพาสเจอร์ไรซ์ กรีกโยเกิร์ต ไส้อั่วปลานิล และปลาดุกสวรรค ์
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3. การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 51.22 - 84.00 น าความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดต่อให้กับเพ่ือนบ้าน นักเรียน นักศึกษา เช่น การผลิตไส้กรอก ส่วนที่เหลือยังไม่ได้น าไป
ถ่ายทอดต่อ เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในกลุ่มยังไม่มีความพร้อม และต้องการเก็บรักษาสูตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไว้เป็นสูตรลับเฉพาะของกลุ่มเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันกับสินค้าประมง
แปรรูปของผู้ประกอบการรายอ่ืน เป็นต้น 

4. ความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ พบว่า เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนน 4.47 
และ 4.54 คะแนน ตามล าดับ อย่างไรก็ตามผู้ผ่านการอบรมยังคงมีปัญหาในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมและการติดตามผลในรูปแบบออนไลน์ ที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและ
บางรายไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ และบางส่วนเห็นว่าหน่วยงาน
ไม่ได้สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่มีการอบรม ณ สถานที่ตามที่
ก าหนดไว้ 
 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. เกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นจ านวนมาก 
แต่เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด ท าให้หน่วยงานสามารถรับผู้เข้าอบรมตามงบประมาณที่ได้รับ 
ดังนั้นควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องหรือเพียงพอกับจ านวนความต้องการของผู้เข้ารับ
การอบรม 

2. สินค้าเกษตรแปรรูปของเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
เนื่องจากสินค้ายังไม่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ เกษตรกรและผู้ประกอบการบางราย
ยังขาดองค์ความรู้ด้านการขอรับรองมาตรฐานสินค้า เพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน 

3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องการเรียนรู้เพ่ือต่อยอดไปสู่การประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้า
เกษตร แม้ว่าในบางหลักสูตรจะมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการตลาดแล้วก็ตาม 
นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ยังขาดความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี ท าให้การจัดอบรม
และการติดตามให้ค าแนะน าหลังการอบรมที่ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ท าได้ล าบาก ดังนั้น
ควรสนับสนุนความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ 

4. การอบรมในแต่ละหลักสูตรท าให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับผู้ผลิต
สินค้าแปรรูปในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน เพ่ือสร้างเครือข่ายการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงเป็นการขยายช่องทาง
การตลาดและเพ่ิมเครือข่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

กรมการข้าว ร่วมกับ  กรมปศุสัตว์  กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

พัฒนาระบบการผลิตและระบบสารสนเทศด้านข้าว 4 ระบบ ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอด
ความรู้เกษตรอัจฉริยะ และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้แก่เกษตรกร 5,650 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.89 
ของเป้าหมาย 5,600 ราย ให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร 4 ,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 
102.26 ของเป้าหมาย 5,200 ราย และจัดตั้งจุดเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะด้านพืช ปศุสัตว์ 16 แห่ง 
ครบตามเป้าหมาย 

 

ผลการติดตาม 
 

จากติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  และโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร 

1. กิจกรรมการให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีการยืมใช้ งาน
เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ และอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์  
ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในกลุ่มมีการปลูกหญ้าแพงโกล่า 
และได้เข้ามาด าเนินการยืมใช้เครื ่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวเสร็จเร็ว
กว่าเดิม ซึ่งเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าแพงโกล่าทั้งหมด 6,700 บาทต่อไร่ แบ่งเป็น
ค่าต้นพันธุ์ 600 บาท ค่าแรงงาน 4,500 บาทและค่าปัจจัยการผลิต 1,600 บาท และได้รับผลผลิต 
2,500 กิโลกรัมต่อไร่ การแปรรูปน าไปอัดก้อนเพ่ือจ าหน่ายได้ 100 ก้อนต่อไร่ เกษตรกร
มีผลตอบแทนภายหลังหักค่าใช้จ่ายด้านการเพาะปลูกและจ าหน่ายแล้ว 3,300 บาทต่อไร่ 

2. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน 
จังหวัดนครสวรรค์  
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2.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรที่ด าเนินการแบบวิธีเกษตรอัจฉริยะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ 1,060 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.12 (แปลงวิถีเกษตร 6,190  บาทต่อไร่ 
แปลงเกษตรอัจฉริยะ 5,130  บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด) ลดลง 270 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 26.47) ค่าแรงงานลดลง 386 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 
16.67) และค่าปัจจัยการผลิตลดลง 404 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 14.16) พิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า 
เกษตรกรที่ด าเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 250  กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 (แปลงวิถีเกษตร 2,250 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 2,500 กิโลกรัมต่อไร่) 
พิจารณาผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรที่ด าเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ 
มีผลตอบแทนทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 2,060 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.31 (แปลงวิถีเกษตร  
2,810 บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ 4,870 บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายการผลิตและผลผลิต
ต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 

2.2 ด้านการตลาด เกษตรกรที่ด าเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ มีผลตอบแทน
ทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 2,060 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.31 (แปลงวิถีเกษตร  2,810 บาทต่อไร่
แปลงเกษตรอัจฉริยะ 4,870 บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายการผลิตและผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 

2.3 ด้านคุณภาพชีวิต การลดระยะเวลาในแปลงเกษตร พบว่า เกษตรกรที่ด าเนินการ
แบบวิถีเกษตรและแปลงเกษตรอัจฉริยะ ใช้เวลาเพาะปลูกเท่ากัน จ านวน 74 วัน (เริ่มการ
เพาะปลูกวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  เก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 27 กรกฎาคม 2564) แต่ระยะเวลา 
ที่อยู่ในแปลงเกษตรลดลงจาก 8 ชั่วโมงต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงต่อวัน จากการมีระบบ
แจ้งเตือนความต้องการน้ าผ่าน sensors ที่แจ้งความต้องการน้ าผ่าน Smart Phone เกษตรกร 
จึงไม่จ าเป็นต้องเข้าไปดูแลแปลงด้วยตนเองตลอดเวลา 

3. กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ าแปลงใหญ่  การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น
หลักสูตรพื้นฐาน และการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จังหวัดชัยนาท  

3.1 ด้านการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรทั้งหมดเคยผ่านการอบรมหลักสูตรช่าง
เกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพ้ืนฐานมาเรียบร้อยแล้ว และมีเกษตรกร ร้อยละ 37.50 ที่ได้รับคัดเลือก
ให้ร่วมอบรมหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ภายหลังการอบรมเกษตรกรสามารถ
ซ่อมแซมเครื่องจักรเองได้ในเบื้องต้น เช่น การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
การเลือกซื้อเครื่องจักรกลจากผู้ผลิต ซึ่งความรู้ที่ได้รับตรงตามความต้องการ สามารถน าไปใช้งาน
ได้จริง และร้อยละ 62.50 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เกษตรกรอื่นได้รับทราบ  
ร้อยละ 37.50 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อเนื่องจากสมาชิกไปร่วมอบรมพร้อมกัน 
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3.2 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตร
เน้นหนัก ร้อยละ 100.00 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเรื่องการไถกลบ การท าน้ าหมักชีวภาพ การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ สามารถน าความรู้ในด้านดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนในด้านการเพาะปลูก 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. กิจกรรมการให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีการยืมใช้งาน
เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องที่ทันสมัย ท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้รวดเร็ว ในการซื้อขายหญ้าแพงโกล่า มีการรับซื้อเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ท าข้อตกลงซื้อขาย
ร่วมกันเท่านั้น 

2. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน 
2.1 การใช้ระบบน้ าด้วยระบบ Sensors มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อน าไปใช้

ระบบยังไม่เสถียร ส่งผลต่อการแจ้งเตือนของระบบไม่จ่ายน้ า ท าให้แปลงขาดน้ า จึงยังต้องอาศัย
เกษตรกรสังเกตใบและต้นพชืเพ่ือหมุนวาล์วน้ าก่อน 

2.2 พ้ืนที่ที่จะท าการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ จ าเป็นต้องมีแหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตรเพียงพอตลอดระยะเวลาเพาะปลูก และในแปลงทดลองมีการใช้น้ าจากใต้ดิน 
ผ่านโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ส่งผลให้มีน้ าใช้ตลอดฤดูกาล 

2.3 เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ในการเรียนรู้
เกษตรอัจฉริยะมีต้นทุนราคาสูง เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลงทุนในอุปกรณ์ได้เอง 

2.4 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้งบประมาณการด าเนินงานมาล่าช้า ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการติดตั้งเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร ที่จะน ามาใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

3. กิจกรรมในโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรบางด้านยังขาดความชัดเจน 
งบประมาณที่รับ ไม่สอดคล้องกับการปฎิบัติงาน อีกทั้ งบุคลากรมีไม่ เพียงพอท า ให้    
ไม่สามารถปฏิบัติงานโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรมีการก าหนดเป้าหมายโครงการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ส่วนกลาง 

4. เกษตรกรมีความต้องการให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลอัจฉริยะ เช่น โดรน เพ่ือประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน และ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การท าน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต 
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 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 

 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิต
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และเข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ เป้าหมาย 
มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 10 (ปี 2561-2565) สินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ 
ประมง )  มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก ( Agri-Map )  ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่แล้วร้อยละ 100 ผลเบิกจ่ายร้อยละ 95.51 การอบรม
ถ่ายทอดความรู้ใช้ระบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมระบบแล้วร้อยละ 98.76 
ปรับปรุงข้อมูล ร้อยละ 99.96 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ ร้อยละ 93.13 
ของเป้าหมาย  

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพทุกชนิดสินค้า  
ใน 13 ชนิดสินค้าแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 93.78 ของงบที่จัดสรร 

4. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ด าเนินการผลิตด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์
คัดได้ร้อยละ 656.67 ของเป้าหมาย และผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ได้ร้อยละ 67.70 ของ
เป้าหมาย 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
5.1  ด้านข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ร้อยละ 73.19 จากเป้าหมาย 

86,000 ตัน 
5.2 ด้านพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พืชไร่ พืชสวน และปัจจัย

การผลิต ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนวัสดุการเกษตรแปลงเรียนรู้ปลูกพืชหลากหลาย  
5.3 ด้านปศุสัตว์ สัตว์พันธุ์ดีผลิตได้จากการผสมเทียม จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการ

พัฒนาสุขภาพสัตว์เกินเป้าหมาย 
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5.4 ด้านข้อมูล ปรับเปลี่ยนการจัดเก็บเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  

6. ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  
- เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 103.21 จากเป้าหมาย 12,822  ราย 

ตัวอย่างของปศุสัตว์ได้รับการวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรค ร้อยละ 105.04 จากเป้าหมาย 
259,506 ราย จ านวนสัตว์ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ร้อยละ 78.80 จาก
เป้าหมาย 1,000,000 ตัว ผลิตจ านวนสัตว์พันธุ์ดีได้ ร้อยละ 115.49 จากเป้าหมาย 901,200 ตัว 
และผลิตพืชอาหารสัตว์ได้ ร้อยละ 106.36 จากเป้าหมาย 48,410 ตัน 

 

ผลการติดตาม 
 

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร ได้แก่ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri - Map) และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1. การด าเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการส่วนใหญ่เห็นว่า
งบประมาณ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร และการก าหนดจ านวนพ้ืนที่เป้าหมายของ
โครงการมีความเหมาะสม และทันเวลากับการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ของเกษตรกร ด้านการใช้แผนที่ 
Agri-Map พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
และก าหนด/คัดเลือกกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน โดยเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
ต่อแผนที่ Agri-Map และต่อภาพรวมโครงการฯ ในระดับมาก  

2. การสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน 
ตลอดจนรวมกลุ่มเพื่อจ าหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อให้สามารถลดต้นทุน มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและ
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2.1 การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตลดลง โดยลด
ปริมาณการใช้ เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อไร่ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย รวมถึงขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

2.2 เพ่ิมผลผลิต เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากขาดระบบบริหารจัดการน้ า 
โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ท าให้การเพ่ิมของผลผลิตยังไม่ได้ตามเป้าหมาย 
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2.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรไม่เห็นความส าคัญของการผลิตสินค้า
ตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรยังขาดความรู้ และเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

2.4 ด้านการบริหารจัดการ คณะท างานฯ ควรขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยเน้น
การพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน (ดิน น้ า) และเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ขาดความพร้อมในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ ขาดความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย รวมถึงสมาชิกบางส่วนมีวัตถุประสงค์เข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์
ในการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีส่วนร่วม และไม่ให้ความร่วมมือ
ในการวางแผนพัฒนาและสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง 
 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. การจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน น้ า และการปรับเปลี่ยนการผลิต พบว่า 
1.1 การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าติดขัดปัญหาการเข้าปรับพ้ืนที่ ในบางจุด 

เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ท าให้การ
เข้าด าเนินการปรับพ้ืนที่ล่าช้า เกษตรกรบางรายขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างการ
ด าเนินโครงการฯ ท าให้ต้องคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใหม่ ส่งผลให้การสนับสนุนปัจจัย
การผลิตล่าช้า เพราะต้องรอให้เกษตรกรครบตามเป้าหมายจึงขออนุมัติโครงการได้  ดังนั้น การ
วางแผนด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า รวมถึงการส่งมอบปัจจัยการผลิตในกิจกรรม
ต่างๆ ควรมีความสัมพันธ์กับฤดูกาลผลิตของเกษตรกร เพ่ือให้ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับ ทัน
ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ และการวางแผนด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้มี
ความสัมพันธ์กับฤดูกาลผลิตของเกษตรกร จะท าให้ลดการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ  
ของเกษตรกร ได้อีกด้วย 

1.2 การปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสานหรือไม้ผล ไม้ยืนต้น ยังท าได้
ไม่เต็มที่ เนื่องจากงบประมาณที่รับการจัดสรรไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งแปลง อีกทั้งการลงทุน
เพาะปลูกในช่วงแรกต้องใช้ปัจจัยการผลิตค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าต้นพันธุ์ ค่าแรงงานปลูก 
และค่าปุ๋ย เป็นต้น รวมทั้งยังต้องจัดหาแหล่งเก็บกักน้ าให้เพียงพอต่อการผลิต ดังนั้น การปรับเปลี่ยน
การผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร
สนใจเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น  นอกจากการส่งเสริมการผลิตแล้ว ควรมีการส่งเสริม
ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรด้วย ทั้งในด้านการให้ความรู้ การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
รวมทั้งการให้ค าปรึกษาด้านตลาด 
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2. การสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต การรวมกลุ่ม และการเชื่อมโยงตลาด 
2.1 ด้านการผลิต เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตของเกษตรกรไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการฯ ราคาผลผลิตของเกษตรกรไม่แตกต่างกับราคาสินค้าทั่วไป ดังนั้นควรสนับสนุน
ให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ดีไว้ใช้ทดแทนการซื้อ ใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ค่าดิน ด้านปศุสัตว์ ผสมอาหารข้น 
ใช้เอง และด้านประมง ลดการใช้อาหารส าเร็จรูป เพื่อการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  
การเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนองค์ความรู้ในเรื่องใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี และการเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ส่งเสริม/สร้าง
การรับรู้ และสร้างความเข้าใจประโยชน์ของการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP ทั้งต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

2.2 ด้านการรวมกลุ่ม ประธาน/ผู้จัดการกลุ่มแปลงใหญ่บางกลุ่มมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการน้อย บางกลุ่มมีปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่ม บางกลุ่มมีปัญหาในเรื่อง
การจัดการท าบัญชี และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงความไม่เข้าใจเรื่องของหลักประกันสัญญา 
ดังนั้น ควรจัดอบรมให้กับประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง
ในปีที่ 2 เช่น อบรมสร้างแกนน ารุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเก่า เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิกมีกิจกรรม
กลุ่มร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบางท่าน เพ่ือให้กลุ่มท างานได้
คล่องตัว รวมถึงการลงติดตามเกษตรกรอย่างใกล้ชิด 

2.3 ด้านการเชื่อมโยงตลาด รูปแบบ และช่องทางตลาดยังไม่ชัดเจน ท าให้เกษตรกร
จ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาทั่ วไป รวมถึงแหล่งรับซื้อที่ท า MOU อยู่ ไกลจากแหล่งผลิต            
ของเกษตรกร และขาดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองทางการตลาด 
นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิต และความถี่ในการซื้อขาย 
ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด ท าให้เกิดสินค้า   
ล้นตลาด  ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต และผลิตสินค้าที่ได้รับรอง
มาตรฐาน เพ่ือให้เกิดการซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มีการส ารวจปริมาณ 
ความต้องการของตลาด และผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด เช่น การซื้อ
ขายออนไลน์ จัดหาช่องทางจ าหน่าย และส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายคู่ค้าร่วมกัน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น การท า MOU หาตลาด 
จุดรับซื้อ และจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค เพ่ือกระจายผลผลิต 
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3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ท าให้การอบรม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความล่าช้า รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนมีความกังวลต่อการ
ระบาด ท าให้การด าเนินงานในพ้ืนที่ค่อนข้างล าบาก มีผลต่อการเข้าไปติดตาม รวมทั้งการ
เดินทางข้ามจังหวัดในบางจังหวัดไม่สามารถท าได้ ดังนั้น ควรมีการจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ รวมถึงด้านการติดตามโครงการฯ ผ่านช่องทาง Online หรือแนะน าเป็นรายบุคคล 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค รวมทั้งลดความกังวลของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย อีกทั้งเนื้อหาในการจัดอบรมควรมีความกระชับ เข้าใจง่าย และไม่ใช้
เวลาในการอบรมมากจนเกินไป ซึ่งหากจ าเป็นต้องมีการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน จะต้องมีการ
จัดการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางภาครัฐก าหนด 
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 แผนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการตามแผนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า สร้างความมั่นคงของน้ า
ภาคการผลิต จัดรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการท าการเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการ
จัดระบบชลประทาน จัดสร้างทางล าเลียงในไร่นา ปรับระดับพ้ืนที่ดิน ท าการรวบรวมที่ดินหลาย
แปลงในบริเวณเดียวกัน ปฏิบัติการท าฝนเทียมเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าในพ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ และ
เขื่อนกักเก็บน้ า รวมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ า
ทั่วไป  และมีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบส าหรับน าไปใช้ในการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับลุ่มน้ าย่อย ทั้งนี้ศูนย์ประเมินผล ได้ติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานจากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยความก้าวหน้าผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 สรุปได้ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน   

 

1. โครงการก่อสร้างเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา 
466 แห่ง จากเป้าหมาย 491 แห่ง โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 306 แห่ง สามารถเพ่ิมปริมาตรความจุ
กักเก็บเพ่ิมขึ้น 62.27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64.28 ของเป้าหมาย 96.88 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 149,222 ไร่ ร้อยละ 55.37 ของเป้าหมาย 269,502 ไร่ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง 160 แห่ง และยกเลิกด าเนินการ 25 แห่ง เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดินและ
ราษฎรในพ้ืนที่บางส่วนคัดค้านไม่ให้ด าเนินการ 

2. โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
ลงนามในสัญญาแล้ว 90 แห่ง จากเป้าหมาย 91 แห่ง โดยด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 86 แห่ง 
พ้ืนที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 80,893 ไร่ ร้อยละ 90.31 
ของเป้าหมาย 89,568 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 6,672 ครัวเรือน ร้อยละ 
89.89 ของเป้าหมาย 7,422 ครัวเรือน อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง และยกเลิก
ด าเนินการ 1 แห่ง เนื่องจากติดปัญหาที่ดิน เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่  
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3. โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วยระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า ด าเนินการได้ 5 แห่ง ครบตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนผัง
รวมให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผลผลิตที่ได้จะเป็น
แบบผังรวมฉบับสมบูรณ ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการส ารวจออกแบบเพื่อการก่อสร้างต่อไป  

4. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ า
ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานได้ 40,000 บ่อ ครบตามเป้าหมาย  

5. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง พื้นที ่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 
จ านวน 215.75 ล้านไร่ ร้อยละ 93.80 ของเป้าหมาย 230 ล้านไร่ สามารถช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตร ที่ประสบภัยแล้งได้ ร้อยละ 80.41 (เป้าหมายร้อยละ 78) และเติมน้ าในเขื่อนตามที่
ร้องขอ ร้อยละ 78.14 (เป้าหมายร้อยละ 70) 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณท าได้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 77.05 ซึ่งมีสาเหตุ
จากบางโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีการยกเลิกด าเนินการ 26 แห่ง เนื่องจากติดปัญหา
เรื่องท่ีดินและราษฎรบางส่วนคัดค้านไม่ให้ด าเนินการในพ้ืนที่ 

2. การก่อสร้างในบางพื้นที่มีอุปสรรคในการจัดหาและการเข้าใช้ที ่ดิน เนื ่องจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่คัดค้านการก่อสร้าง ดังนั้นในการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานควรมีการ
ปรับปรุงรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
ราษฎรเห็นถึงประโยชน์และเกิดการยอมรับให้ด าเนินการในพ้ืนที่    
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โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนและ
เกษตรกร มีรายได้เพ่ิมข้ึน และลดช่องว่างความเหลื่อมล้้าของรายได้ พัฒนาศักยภาพประชากรผู้มี
รายได้น้อยให้เข้าถึงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาความ
เข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด ผ่าน
การด้าเนินงานร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงพาณิ ชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และส้านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,092.5879 ล้านบาท โดยส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท้าแผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือติดตามผลการด้าเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนงานฯ สรุปผลการติดตาม ในรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 
กันยายน 2564) ได้ ดังนี้  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,454.1004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.49 ของงบประมาณทั้งหมด หรือมีประสิทธิภาพ
ระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.96 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งเป็นผลจากการปรับรูปแบบการท้า
กิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน แต่ท้าให้ภาครัฐประหยัด
งบประมาณลงได้  

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม  
ถึงแม้จะมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่จากการปรับตัว

ของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายในทั้ง 3 แนวทาง ที่น้าเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ ส่งผลให้การด้าเนินงานมีค่าดัชนีความส้าเร็จสูงอยู่ที่ร้อยละ 104.86  

ผลได้จากการด าเนินงาน  
แนวทางที่ 1 สามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) ได้สูงกว่า

เป้าหมาย มีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต การจัดที่ดินท้ากินให้กับเกษตรกร
และผู้ที่ไร้ที่ดินท้ากิน รวม 203,831 ราย (เป้าหมาย 200,000 ราย) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แก่กลุ่มเป้าหมาย รวม 194,865 ราย (เป้าหมายที่ 190,000 ราย)  

แนวทางที่ 2 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) แก่สถาบัน/
วิสาหกิจชุมชนได้ 1,779 กลุ่ม (เป้าหมาย 1,700 กลุ่ม) ผู้ประกอบการชุมชน 22,163 ราย 
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(เป้าหมาย 21,000 ราย) ส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนพัฒนาได้เพียงร้อยละ 48.63 หรือ 2,237 
ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย 4,600 ผลิตภัณฑ์) เนื่องจากปัญหาในการรวมกันเพื่อท้ากิจกรรม  

แนวทางที่ 3 สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) 
ส้าหรับสินค้าเกษตร ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน รวม 1,985 แห่ง 
(เป้าหมาย 1,207 แห่ง)  

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. สิทธิ์การเข้าท้าประโยชน์ในที่ดิน มีเกษตรกรร้อยละ 78 ได้รับสิทธิ์เข้าท้าประโยชน์

ในที่ดิน โดยร้อยละ 19 ได้รับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4 - 01 แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ประโยขน์ในการท้า
การเกษตร ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ประมาณ 
14,128 บาทต่อปี  

2. สร้างรายได้ ผลจากการด้าเนินงานในภาพรวมของแผนงานฯ ก่อให้เกิดรายได้แก่
กลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ (กลางทาง) รวมเฉลี่ย 
23,334 บาทต่อรายต่อเดือน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.29 รวมทั้งมียอดจ้าหน่ายสินค้าชุมชนภายใต้
ตลาดเกษตรกร (ปลายทาง) เฉลี่ย 12,395 บาทต่อเดือน 

3. เกิดความพึงพอใจ ในภาพรวมทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 (คะแนนเต็ม 5)  

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้จะส่งผล

กระทบ ในภาพรวมของแผนงานฯ ต้องชะลอการด้าเนินกิจกรรมในช่วงแรกๆ และแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ แต่ในวิกฤติครั้งนี้  ท้าให้หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายมีการปรับตัว 
โดยเฉพาะการน้าเทคโนโลยี  สื่อออนไลน์ เข้ามาใช้ในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ 
ขณะเดียวกันเกษตรกรเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เข้าถึง สื่อออนไลน์ได้ระดับหนึ่ง  
เป็นผลดีต่อภาครัฐในการประหยัดงบประมาณ และเกษตรกรสามารถเข้าถึง การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาช่วงเวลาการอบรมที่ตรงกับช่วงการท้าการเพาะปลูกที่เป็นประเด็นปัญหามาตลอด  

2. การบริหารจัดการ มีปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนโครงการ
ต่างๆ ภายใต้แผนงานฯ ดังนี้  

2.1 การจัดสรรงบประมาณจากส้านักงบประมาณ ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดสรร 
เต็มวงเงินที่ได้รับหรือไม่ ส่งผลให้หน่วยงานมีการชะลอหรือรอการโอนงบประมาณลงพื้นที่  
เป็นผลให้การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่มีความล่าช้า  



 
 

35 
 

2.2 การสร้างความเข้าใจ การชี้แจงโครงการ การติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับระดับพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีคู่มือด้าเนินงานโครงการ ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการขออนุมัติโครงการ และการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน  

2.3 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย พบว่าส่วนใหญ่มีงานประจ้าท้าอยู่แล้ว ท้าให้ไม่มี
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม และบางส่วนเป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาในการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และความ
ไม่พร้อมของเครื่องมือ ที่จะใช้เรียนรู้ นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
จ้านวนมาก แต่ติดข้อจ้ากัดด้านงบประมาณและเงื่อนไขโครงการ ในประเด็นนี้ควรให้ความส้าคัญ
กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมและตั้งใจที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุในการท้า
กิจกรรมควรแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เรียนรู้แบบตัวต่อตัวจะเกิดผลมากกว่าการใช้เทคโนโลยี  

2.4 การถ่ายทอดความรู้ จะเป็นเรื่องความไม่พร้อมของสถานที่ แปลง/ ฐานเรียนรู้ 
เกษตรกรต้องการอบรมในเรื่องใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 
การตลาด หรือช่องทางการจัดจ้าหน่าย นอกจากนี้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตหลังการอบรม
ไม่ทั่วถึง 
 

 

 โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานด้าเนินการ วัตถุประสงค์
ของโครงการเพ่ือปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมี
โอกาสเป็นเจ้าของที่ดินเป็นของตนเอง ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ให้บริการ
ผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน และให้แปลงที่ดินของเกษตรมีระบบแผนที่ที่เป็นมาตรฐานสากล 
ระยะเวลาโครงการ ปี 2564 

ผลการติดตาม 
 

1. เกษตรกรร้อยละ 19.17 ได้รับเอกสารสิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นพ้ืนที่ท้าเกษตรกรรม 
และร้อยละ 80.83 อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ด้าเนินการรอรับใบ ส.ป.ก. 4 - 01 หรือ ส.ป.ก. 4 - 01 (ช) 
ได้แก่ ขั้นตอนของการสอบสิทธิ์ การรังวัดที่ดิน ขั้นตอนขอตรวจสอบแปลงที่ดิน (พ้ืนที่คาบเกี่ยว) 
ขั้นตอนตรวจสอบที่ดิน การน้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินอ้าเภอ (คปอ.) การประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เป็นต้น อย่างไรก็ตามคาดว่า เกษตรกรจะได้รับเอกสาร
สิทธิครบทุกรายตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิแล้ว  มีพ้ืนที่เฉลี่ย 
8.83 ไร่ต่อครัวเรือน  

2. การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิ ร้อยละ 69.17 เป็นพื้นที่ท้าการเกษตรและ
เกษตรกรกรท้าการเพาะปลูกในพื้นที่ขอรับการจัดสรรแล้ว โดยเกษตรกร ร้อยละ 36.14 มีการ
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ใช้พื้นที่ส้าหรับสวนผลไม้/ไม้ยืนต้น มากท่ีสุด เช่น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ต้นโกโก้ ไม้เบญจพรรณ 
รองร้อยละ 30.12 ใช้พ้ืนที่ส้าหรับการท้านาข้าว ร้อยละ 19.28 ใช้พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ เช่น มัน
ส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 3.61 ใช้พ้ืนที่เป็นที่ใช้ท้าประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น พืชผัก
สวนครัว บ่อน้้าเลี้ยงปลา ส้าหรับเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 30.83 เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย (ส.ป.ก. 4-01 (ช))   

3. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 96.67 จากการท้ากิจกรรมในพ้ืนที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิ 
เนื่องจากเอกสารสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ในการขอสินเชื่อกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อให้เกิดเงินทุน หมุนเวียนทางการเกษตรได้ หรือท้าให้ได้รับประโยชน์ การ
สนับสนุน ช่วยเหลือจากการเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานรัฐ และเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้
จากการประกอบอาชีพอยู่แล้ว ทั้งนี้ เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับเอกสารสิทฺธิ์ คาดว่ามีรายได้เพ่ิมขึ้น 
1,600 บาทต่อไร่ต่อปี อย่างไรก็ตามปัจจัยส้าคัญของรายได้เพ่ิมขึ้น จากการท้ากิจกรรมขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรด้วย 

  

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. ด้านงบประมาณ การโอนงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานจัดท้า
โครงการ และการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดท้าโครงการล่าช้า ควรจัดสรรงบประมาณการ
ด้าเนินงาน เพ่ือให้สามารถ ด้าเนินการโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี  

2. ด้านกระบวนการท้างาน อัตราก้าลังกลุ่มกฎหมายมีน้อยท้าให้การบริการ
เกษตรกรแต่ละรายใช้เวลานาน 

3. ด้านพ้ืนที่ การน้าที่ดินที่ได้รับจัดสรรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ซื้อ - ขาย เปลี่ยนมือ 
ให้เช่า หรือท้าประโยชน์นอกเหนือจากส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก้าหนด  

4. ด้านผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มีการชะลอ/เลื่อนการปฏิบัติงาน 
เช่น การประชุม คปอ. / คปจ. ส่งผลให้กระบวนการจัดที่ดินให้เกษตรกรล่าช้า  หน่วยงานควร
ปรับแผนการท้างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น มีการจัดท้าแผนส้ารอง การประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์/แอปพลิเคชัน Zoom 

5. ด้านบุคลากร ควรพิจารณาจัดสรรบุคลากรเฉพาะทางแต่ละจังหวัดให้เหมาะสม  
เนื่องจากในบางพ้ืนที่ขาดแคลนบุคลากรท้างาน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด นิติกร เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ช่าง และจัดอบรม ความพร้อมด้านการใช้ เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่อย่าง
สม่้าเสมอ  
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  การบริหารจัดการและการตลาด
แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในพ้ืนที่ เป็นกลไก
ในการบูรณาการการท้างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 

 

ผลการติดตาม  
การลดรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 67.87 ลดรายจ่ายในครัวเรือน

เฉลี่ยครัวเรือนละ 14,160 บาทต่อปี  การใช้ปุ๋ยในกิจกรรมการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 60.06 
ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยลงได้ โดยลดค่าปุ๋ยเคมีลง จ้านวน 2,241.30 บาทต่อปี ลดค่าปุ๋ยอินทรีย์ลง 
จ้านวน 808.46 บาทต่อปี การใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.58 
ลดรายจ่ายค่าสารเคมีลงได้ จ้านวน 841.29 บาทต่อปี 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
 

1. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้ เกิดความล่าช้า
ในการจัดฝึกอบรม และการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการหายาก กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
ในแปลงเรียนรู้มีน้อย และไม่มีการศึกษาดูงาน  

2. หลักสูตรการอบรมยังไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ ประกอบกับวิทยากรในการถ่ายทอด 
ความรู้ จะใช้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเกษตรกรที่มีความรู้เป็นหลัก กรณีท่ีการอบรมก้าหนดประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาจยังไม่มีวิทยากรในบางพ้ืนที่ ควรก้าหนดหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และความต้องการของผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เนื่องจากเกษตรกรมีความ
หลากหลายในอาชีพ ควรมีการรับฟังความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม  

3. แปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ มีสภาพไม่พร้อม ใช้งาน ทั้งนี้เกิดจากสิ้นสุดฤดู
การเพาะปลูก และขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  

4. การจัดหาเกษตรกรเป้าหมาย ควรให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเดิมเข้ารับการอบรมได้ 
แต่ต้องเพ่ิมเติมในหลักสูตรใหม่ และเพ่ิมกิจกรรมฝึกปฏิบัติในแปลงที่เรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงาน  

5. สนับสนุนการจัดท้าสื่อการเรียนรู้ให้แก่ ศพก. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร 
ในแปลงเรียนรู้ วิธีการจัดการแปลงการผลิตในรูป VDO หรือคลิปเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกร ผู้เข้ารับการอบรม ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท้าให้เกิดความล่าช้า
ในการจัดฝึกอบรม และการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการหายาก กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
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ในแปลงเรียนรู้มีน้อย และไม่มีการศึกษาดูงาน แปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ มีสภาพไม่พร้อม
ใช้งาน ทั้งนี้เกิดจากสิ้นสุดฤดูการเพาะปลูก และขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER)  

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 
และส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร
ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรและการ
บริหารจัดการตลาดห่วงโซ่อุปทานและเชื่อมโยง เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบสร้างทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

ผลการติดตาม 
 

1. ด้านปริมาณผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 53.95 มีปริมาณผลผลิตเท่าเดิม เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการน้าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ รองลงมาร้อยละ 39.47 มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากได้น้าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว โดยได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก
การผลิตข้าวเฉลี่ย 168 กิโลกรัมต่อไร่ จากการผลิตไม้ผลเฉลี่ย 423 กิโลกรัมต่อไร่ และจ าก
การผลิตพืชผักเฉลี่ย 156 กิโลกรัมต่อไร่ และร้อยละ 6.58 ได้รับผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบ
ปัญหาภัยแล้ง และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตร   

2. ด้านรายจ่ายในการผลิต เกษตรกรร้อยละ 52.68 มีรายจ่ายในการผลิตลดลง 
เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภัณฑ์ทดแทนปุ๋ยเคมี และผลิตอาหารปลาใช้เอง 
โดยรายจ่าย ค่าปุ๋ยเคมีในการท้านาลดลงเฉลี่ย 584 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมีผลิตพืชผักลดลงเฉลี่ย 
1,660 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี ผลิตไม้ผลลดลงเฉลี่ย 227 บาทต่อไร่ ค่าสารชีวภัณฑ์ในการท้านา
ลดลงเฉลี่ย 250 บาทต่อไร่ และค่าอาหารปลา ลดลงเฉลี่ย 850 บาทต่อเดือน ส้าหรับเกษตรกร
ร้อยละ 25.89 มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจจัยการผลิต มีการปรับราคาขึ้น เช่น เมล็ดพันธุ์ 
ปุ๋ยเคมี ยาก้าจัดวัชพืช และเกษตรกรร้อยละ 21.43 มีรายจ่ายในการผลิตเท่าเดิม เนื่องจาก
อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดต้นทุน 

3. ด้านรายได้  เกษตรกรร้อยละ 62.62 มีรายได้ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน จากการแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า โดยจ้าหน่ายข้าวปลอดสารพิษแปรรูปเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 8 ,780 บาทต่อราย 
จ้าหน่ายผลผลิตด้านประมงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 4,750 บาทต่อราย จ้าหน่ายพืชผักเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 18,403 
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บาทต่อราย และจ้าหน่ายไม้ผลเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 22,500 บาทต่อราย รองลงมาเกษตรกร ร้อยละ 28.97 
มีรายได้เท่าเดิม เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่้า และอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนการลดต้นทุน  
ทางการเกษตร ส้าหรับเกษตรกรร้อยละ 8.41 มีรายได้ลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง 
และราคา ผลผลิตตกต่้า 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. การจัดอบรมในบางพ้ืนที่มีการจัดอบรมตรงกับช่วงการท้าการเกษตรของเกษตรกร 
ท้าให้เกษตรกรไม่สามารถเข้ามารับการอบรมได้ ควรด้าเนินการจัดอบรมในช่วงที่เกษตรกรว่าง
จากการท้าการเกษตร และจัดท้าแผนส้าหรับปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน หรือจัดท้า
สื่อการเรียนรู้ในลักษณะคลิปวีดีโอ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ น้ากลับไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

2. หลักสูตรการจัดอบรมส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตร 
ซึ่งเกษตรกรต้องการความรู้เพื่อการน้าไปพัฒนาต่อยอด ควรจัดอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การพัฒนาต่อยอดให้เกษตรกร  เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การตลาด และการจัดจ้าหน่าย เป็นต้น  

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หน่วยงาน 
ระดับพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถด้าเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกรได้ตามแผนที่วางไว้  
 

 

 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้
ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกลับมาท้าอาชีพ เกษตรกรรมในบ้านเกิดของตนเอง  
มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร และมีสหกรณ์การเกษตร เป็นศูนย์กลางในการ
สร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง มีการบริหารจัดการครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึง การจัดหา
ช่องทางการจ้าหน่าย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง  และ
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพได้ และน้าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

ผลการติดตาม 
 

เกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 88.42 ได้น้าความรู้ ไปใช้ประโยชน์แล้ว ลดรายจ่าย
ในการผลิตที่ไม่จ้าเป็น เช่น สารเคมี ปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 15,009.03 บาทต่อปี ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
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ที่ไม่จ้าเป็น 36,955.41 บาทต่อปี รายได้หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 4 ,031.62บาท ต่อเดือน 
เกษตรกรร้อยละ 21.03 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 88.22 
มีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การอยู่พร้อมกันในครอบครัวสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน เป็นต้น  

 

ข้อค้นพบพบและข้อเสนอแนะ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ส่งผล

กระทบต่อการด้าเนินงาน เช่น ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในบางพ้ืนที่ ความยากล้าบากในการ
รวมกลุ่มจัดประชุม และการจัดอบรม  

2. การชี้แจงโครงการไม่มีความชัดเจน การติดต่อประสานงานไม่มีความต่อเนื่อง 
การบูรณาการท้างานไม่มีประสิทธิภาพ ควรมีการประสานบูรณาการงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารก่อน
กระจายลงพ้ืนที่  

3. การจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอส้าหรับบางพ้ืนที่ เนื่องจากบางจังหวัดอยู่ในพ้ืนที่
ภูเขาสูงการเดินทางไม่สะดวก มีค่าสึกหรอ และมีค่าน้้ามันเชื้อเพลิงมากกว่าจังหวัดที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนที่ ราบ ดังนั้น ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมค่าเดินทางส้า หรับติดตาม
กลุ่มเป้าหมาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฝึกปฏิบัติ ค่าจ้างเหมาพาหนะในการพาผู้เข้าร่วม
โครงการไปศึกษาดูงาน เป็นต้น  

4. การอบรมออนไลน์มีปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ เกษตรกรบางราย
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ควรมีการประสานการด้าเนินโครงการล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าที่ระดับ
พ้ืนที่มีเวลาเพียงพอส้าหรับบริหารจัดการ และจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ  

5. เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้สนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งน้้า  และเงินทุน 
เนื่องจากเกษตรกรบางรายที่มีทุนน้อยไม่สามารถเริ่มต้นการประกอบอาชีพได้  

6. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก โครงการควรมีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้  
เพ่ือน้ามาใช้ในการต่อยอดการท้าการเกษตร หรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นส้าหรับการประกอบอาชีพ 

 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม
การเกษตร และส้านักงานการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน ภายใต้นโยบาย
ที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการ 
จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 
ปรับปรุงบ้ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้ค้าแนะน้าการผลิตพืชในพ้ืนที่
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ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้ สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต  
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

 

ผลการติดตาม 
 

จากการด้าเนินงานของโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน้าความรู้และปัจจัย
การผลิตที่ได้รับการสนับสนุนไปปรับใช้แล้ว ร้อยละ 88.23 เช่น การน้าเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูก
ในแปลงเกษตรข้างบ้าน การเลี้ยงไก่ไข่  ไก่ พ้ืนเมือง รวมทั้งการน้าพันธุ์ ไม้ที่ ได้รับ การ
สนับสนุนไปเพาะปลูก เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่น้าองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับ  ไป
ปรับใช้ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 2,113.39 บาทต่อรายต่อปี หากพิจารณาในแต่ละหน่วยงาน พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้แล้ว
เฉลี่ย 4,800.00 และ 2,113.39 บาทต่อรายต่อปี ตามล้าดับ ส้าหรับผู้เข้าร่วมโครงการของ
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมพัฒนา
ที่ดิน ยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายได้เนื่องจากเพ่ิงได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
 

1. ด้านการบริหารโครงการและการบูรณาการ มีการด้าเนินการจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 2 กลุ่ม แต่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุการผลิต
ทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ หน่วยงาน
ส่วนกลางและพื้นที่ควรก้าหนดแผนงาน เป้าหมายเกษตรกร และแนวทางการส่งเสริมให้มี
ความสอดคล้องกัน เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันและพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือให้การด้าเนินงานที่ครอบคลุม 
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย  

2. ด้านการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
และมีงานประจ้าส่งผลท้าให้ไม่สามารถ รวมกลุ่มในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตได้ ส่งผลท้าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมรับการอบรมจากโครงการ ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกันในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ใน ช่วงเวลาเดียวกัน (วันที่เดียวกันหรือก้าหนดช่วงภายใน 
3 วัน ทุกหน่วยงานที่มีแผนงานในการด้าเนินงานต้องด้าเนินงานให้แล้วเสร็จ) เนื่องจากเกษตรกร
ต้องเข้ารับการอบรมของแต่ละหน่วยงานจ้านวนหลายครั้งต่อปีท้าให้เสียโอกาสในการ ประกอบ
อาชีพหลักของเกษตรกร 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่ที่จัดสรรให้เกษตรกรเข้าท้าประโยชน์ไม่มี
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เกษตรกรไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยหรือท้าการเกษตรได้จึงออกไป
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อยู่อาศัยและท้างานนอกพ้ืนที่ ควรเข้าด้าเนินการในพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดกิจกรรมอบรม
หรือด้าเนินการด้านอื่น ๆเพ่ือเกษตรกรสามารถอยู่อาศัยและท้าการเกษตร ในพ้ืนที่ได้ข้อมูล 

 

 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
กรมหม่อนไหมเป็น หน่วยงานหลักร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและ
สร้างเครือข่าย เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างยั่ งยืน มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ 
ความสามารถทักษะของสมาชิกในการด้าเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพ่ือความมั่นคงด้าน
อาหารในระดับชุมชน พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเพ่ือพัฒนา
คุณภาพดินในพื้นที่โครงการจัดที ่ดินตามนโยบายรัฐบาลของ ส.ป.ก. ให้มีศัก ยภาพมี
ความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2563 – 2564 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหม 
 

ผลการติดตาม 
1. ปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเมื่อได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้ และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและ
สามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.11  และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้เกิดการรวมตัวเพ่ือผลิตสินค้ากันน้อย และจ้าหน่าย
สินค้าได้น้อยลง จึงยังไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ  

2. สินค้าที่เกษตรกรจ้าหน่ายมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
มากขึ้น จึงท้าให้สามารถก้าหนดราคาขายที่สูงขึ้นได้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ที่มาซื้อสินค้าของกลุ่มไปจ้าหน่ายต่อลดลง มีการ
ต่อรองราคาสินค้ากับกลุ่มเกษตรกร อีกท้ังเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้รังไหมมีความชื้น และเส้นไหม
ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  



 
 

43 
 

3. สินค้าที่เกษตรกรจ้าหน่ายมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ และบางส่วน
สินค้าที่เกษตรกรจ้าหน่ายมีมูลค่าเท่าเดิม แม้ว่าราคาสินค้าที่จ้าหน่ายจะสูงขึ้น แต่ปริมาณสินค้าที่
จ้าหน่ายมีจ้านวนลดลง  

4. เกษตรกรมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมเฉลี่ย 4,402.38 
บาทต่อเดือน และหลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม เฉลี่ย 
5,966.67 บาทต่อเดือน โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,564.29 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 35.53 ของรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ  

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
 

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานฯ ค่อนข้างล่าช้า รวมถึงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโครงการ เช่น 
การจัดประชุมชี้แจงโครงการในบางพ้ืนที่ต้องเลื่อนออกไป การจัดอบรมที่ยังไม่สามารถด้าเนินการ
ได้ครบทุกกลุ่มด้วยข้อจ้ากัดของการรวมตัว จึงท้าให้หน่วยงานปรับแผนปฏิบัติงานโดย
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเป้าหมายก่อน ควรจัดสรรงบประมาณช่วงเริ่มต้น
ปีงบประมาณ เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก้าหนดไว้ และมีความสอดคล้อง
กับฤดูการผลิตของเกษตรกร 

2. เกษตรกรมีความต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายอ่ืนหันมา
สนใจอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมเพ่ิมข้ึนด้วย 

 กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นทีเ่กษตรแผนใหม่  
 

ผลการตดิตาม 
 

การน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนเอง เช่น การน้าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
พด. ไปใส่ในพื้นที่ท้าการเกษตรของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ท้าให้ เกษตรกรมีรายได้
จากการจ้าหน่ายผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ เช่น  กล้วย มะละกอ หม่อน มันส้าปะหลัง ไผ่ ผัก
สวนครัว และมะม่วง เป็นต้น เฉลี่ย 6,915.38 บาทต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้
จากการจ้าหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 7,250 บาทต่อไร่ เพ่ิมขึ้น 334.62 บาทต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.84  
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. หน่วยงานในพ้ืนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างล่าช้า จึงไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน ควรจัดสรรงบประมาณในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้การ
ด้าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก้าหนดไว้ และมีความสอดคล้องกับฤดูการผลิตของ
เกษตรกร 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ส่งผลให้การส่งเสริม
และพัฒนาในพื้นที่ไม่สามารถท้าได้ตามแผนปฏิบัติงาน  

3. การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ไม่สามารถ
สนับสนุนได้อย่างทั่วถึง ด้วยข้อจ้ากัดของงบประมาณท้าให้ต้องปรับแผนการส่งเสริมและ
สนับสนุน ควรมีการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตที่สามารถผลิตได้ด้วยตนเองมากขึ้น 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร  

4. ความรู้ที่เกษตรกรได้รับสามารถน้ามาปฏิบัติในการท้าการเกษตรของตนเองได้ ส่งผล
ให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง เช่น การท้าน้้าหมักชีวภาพ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

 

กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร  
 

ผลการติดตาม 
 

เกษตรกรมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 7,645.21 บาทต่อเดือน หลังจาก
การน้าแผนการผลิตไปใช้ประโยชน์ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็น 10,174.65 บาทต่อเดือน 
โดยมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 2,529.44 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.09  

 

ข้อค้นพบข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานในพ้ืนที่เห็นว่าการที่นโยบายการบริหารงานโรงเรียนเปลี่ยนแปลงตาม

ผู้บริหารท้าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องหลังมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร เช่น ผู้อ้านวยการคนเดิมเน้น
ปลูกฝังนักเรียนเรื่องการเกษตร แต่คนใหม่เน้นเรื่องกีฬา เป็นต้น อาจส่งผลให้กลุ่มยุวเกษตรกร
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 

2. การก้าหนดจ้านวนกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ในการ
ด้าเนินงาน เป็นการก้าหนดมาจากหน่วยงานส่วนกลาง ในขณะที่มีกลุ่มเกษตรกรต้องการเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ และขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจ้านวนมาก จึงท้าให้ยากต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร เช่น ก้าหนดให้อบรมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
จ้านวน 2 กลุ่ม แต่สนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการผลิตให้เพียงกลุ่มเดียว  
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3. จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลให้ทุกกิจกรรม
ด้าเนินการได้ยากบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของผู้สูงอายุ ท้าให้ไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ ประกอบกับข้อจ้ากัดในบางพ้ืนที่ที่ไม่ต้องการให้เข้าไปรวมตัวกันภายในชุมชน 
เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้การด้าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้
เมื่อมีการเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม ท้าให้ตรงกับระยะเวลาเก็บเกี่ยวของเกษตรกรด้วย  

4. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการน้าความรู้ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปปรับใช้ 
ส่งผลให้เกษตรกรยังคงมีความต้องการให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต  เพ่ือน้าไป
ด้าเนินการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น และจ้าหน่ายสินค้าได้
ราคาสูงขึ้นและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ควรมีการก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้ชัดเจนและ
ชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบตั้งแต่เริ่มโครงการ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ และเกิดความเหลื่อมล้้าในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเป้าหมาย  

5. ควรมีการสนับสนุน ติดตาม และให้ค้าแนะน้ากับกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การติดตามในด้านการน้าแผนการผลิตไปใช้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต  
การจ้าหน่าย ตลอดจนบริหารจัดการกลุ่ม และพัฒนากลุ่มให้เกิดความมั่นคง สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร และเกษตรกรเอง 

 

 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกลไก
การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) และเพ่ือให้ผู้จัดท้า
บัญชีของวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชีและมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้จัดท้าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดท้าบัญชี  งบทดลอง งบการเงิน และเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี  เพ่ือให้
คณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีในการบริหารจัดการและ
สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
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ผลการติดตาม 
 

1. วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการด้าเนินงานตามแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน จ้านวน 882 กลุ่ม ได้รับการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการคิดเป็นร้อยละ 
85.77 (757 กลุ่ม) มากกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ร้อยละ 70 (618 กลุ่ม)  

2. วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินศักยภาพและจัดท้าแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน ภายหลังจากด้าเนินการตามแผนแล้ว ร้อยละ 75.21 มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
8.26 มีรายได้สุทธิเท่าเดิม และร้อยละ 16.53 มีรายได้สุทธิลดลง โดยวิสาหกิจชุมชนที่มีรายได้
เท่าเดิมและลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
ปริมาณการขายลดลง ไม่สามารถน้าสินค้าไปจัดแสดงตามงานแสดงสินค้า และอยู่ในช่วงแรกของ
การด้าเนินการตามแผนฯ  

3. รายได้สุทธิเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จากการส้ารวจ พบว่า หลังเข้าร่วม
โครงการประเมินศักยภาพและจัดท้าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
รายได้สุทธิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3,546 บาทต่อเดือน โดยเพ่ิมขึ้นจากเดิม 19,080 บาทต่อเดือน เป็น 
22,626 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.58 โดยสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ 
ข้าวแต๋นโบราณ กล้วยหอมทอง ผักปลอดสารเคมี ก้อนเชื้อเห็ด กระชายผงชงดื่มส้าเร็จรูป 
ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น  

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. กิจกรรมการจัดประชุม เพ่ือสนับสนุนกลไกการด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในบางจังหวัดต้องเลื่อนการจัดประชุม 
มีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่ครบ เนื่องจากคณะกรรมการบางท่านเป็นผู้เสี่ยงต่อการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่เข้าร่วมการประชุมเพราะกังวลต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตลอดจนการจัดหาสถานที่จัดประชุมที่กว้างและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม  รวมถึงยังขาดการจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนในระดับอ้าเภอ   

2. กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
มีนกัท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้อยลง ตลอดจนบางแห่งต้องปิดการให้บริการชั่วคราว 

3. กิจกรรมการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เกิดข้อจ้ากัดในการรวมกลุ่มด้านสถานที่และจ้านวนผู้เข้ารับการอบรม การจัด
ประชุมต้องได้รับการอนุญาตจากทางจังหวัด หรือไม่สามารถรวมกลุ่มได้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางแห่ง
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ไม่ประสงค์เข้าร่วมการอบรม เนื่องจากมีความกังวลต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
ด้าเนินการได้ไม่ครบเป้าหมายหรือล่าช้ากว่าแผน  

4. การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ในแต่ละกลุ่มไม่เพียงพอต่อ
การด้าเนินการตามแผน และเป้าหมายในการสนับสนุนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยก้าหนดเป้าหมาย
ในการสนับสนุนจ้านวน 882 กลุ่ม จากกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 1,764 กลุ่ม กิจกรรมการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดท้ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้านเงินรางวัลการประกวดในระดับจังหวัด   กิจกรรมการสนับสนุน
การด้าเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงานตลอดปี  

5. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การท้าบัญชี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีจ้านวน
หลักสูตรมากและระยะเวลาในการจัดอบรมไม่เพียงพอ โดยมีการจัดอบรมแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มละ 3 ครั้ง ภายใต้หลักสูตรการจัดท้าบัญชี งบทดลอง งบการเงิน และการใช้ข้อมูลทางการเงิน
และการบัญชีในการบริหาร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจและน้าไปสู่การปฏิบัติจริง 
ประกอบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย มีพ้ืนฐาน ศักยภาพ ความพร้อม และความสนใจในการ
ท้าบัญชีที่หลากหลาย หลักสูตรเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจึงมีความหลากหลาย ควรก้าหนด
หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การท้าบัญชี ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์และความส้าคัญ
ในการท้าบัญชี การจัดท้าบัญชีขั้นต้น จนถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีในการ
บริหาร และก้าหนดจ้านวนหลักสูตรให้เหมาะสมกับระยะเวลา/จ้านวนการจัดอบรม เพ่ือรองรับ
กลุ่มเป้ าหมายที่ พ้ืนฐาน ศักยภาพ ความพร้อม และความประสงค์ที่หลากหลาย ภายใต้
กระบวนการที่มีการด้าเนินการอยู่ ได้แก่ การวางแผนบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ และการประเมินความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือวางแผน 
การปฏิบัติงาน  

6. ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร ควรเพิ่มเป้าหมายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ครอบคลุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่ม และจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแต่ละกลุ่ม 
นอกจากนี้ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่ม ในส่วนของเงินรางวัลในการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นในระดับจังหวัด ปัจจัยในการด้าเนินงานที่สนับสนุนแก่นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ
งบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการวิสากิจชุมชนในระดับอ้าเภอ 
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 โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน กิจกรรมแนวทาง

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร  (Agricultural Service 
Provider: ASP)  
 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 เป็น
หน่วยงานหลัก วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ในการใช้บริการภาคการเกษตรและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตรของไทย เพ่ือศึกษาความต้องการ
การให้บริการ ASP ของผู้รับบริการ 

 

ผลการติดตาม 
 

รายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือให้บริการทางการเกษตร
ในชุมชน กิจกรรมแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร ซึ่งมีผล
การศึกษาสถานการณ์ ในการใช้บริการภาคการเกษตรและปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตรของไทย รวมถึงความต้องการการให้บริการ ASP ของ
ผู้รับบริการในสินค้าข้าว และปาล์มน้้ามัน จ้านวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ อยู่ในกระบวนการเสนอผล
การศึกษาต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผลการศึกษาเบื้องต้น
สรุปได้ ดังนี้ 

1. สินค้าข้าวนาปี พบว่า สถานการณ์การใช้บริการทางการเกษตรเกษตรกรมีระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการเตรียมดินอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
เครื่องปลูกข้าวนาปีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโดรนเพื่อการเกษตร
อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการในการเก็บเกี่ยวอยู่ในระดับมาก ระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งผลผลิตข้าวอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาระดับความส้าคัญ
ของปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน และ
ด้านคุณภาพการบริการ มีความส้าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด 
ต่อการให้บริการดังต่อไปนี้ บริการเตรียมดิน บริการเครื่องปลูกข้าว บริการรถเกี่ยวนวดข้าว และ
บริการขนส่งผลผลิตข้าว นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน ด้านคุณภาพการบริการ และด้าน
ส่วนผสมการตลาด มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพบริการโดรนเพ่ือการเกษตรในระดับมากท่ีสุด  

2. สินค้าปาล์มน้้ามัน พบว่า สถานการณ์การใช้บริการทางการเกษตร เกษตรกรมีระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการเตรียมดิน บริการปลูกปาล์มน้้ามัน บริการตัดหญ้า บริการเก็บเกี่ยว 
บริการขนส่งผลผลิตอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาระดับความส้าคัญของปัจจัยที่มีความส้าคัญ
ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน และปัจจัยด้านคุณภาพการ
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บริการ มีความส้าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการในระดับมาก ต่อการให้บริการ
ดังต่อไปนี้ บริการเตรียมดิน บริการปลูกปาล์มน้้ามัน บริการตัดหญ้า และบริการเก็บเกี่ยว 
นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพบริการขนส่งผลผลิตปาล์ม
น้้ามันในระดับมาก 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. แนวทางในการพัฒนาการให้บริการทางการเกษตรของสินค้าข้าวนาปี  
1) ด้านการเตรียมดิน ด้าเนินการโดยการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการซ่อมบ้ารุง
เครื่องจักรให้แก่ผู้ให้บริการ และจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่้าแก่ผู้ให้บริการ 
2) ด้านบริการเครื่องปลูกข้าว ด้าเนินการโดยการส่งเสริมการผลิตเครื่องปลูกประสิทธิภาพสูง 
สามารถท้างานได้ทุกสภาพพ้ืนที่ ส่งเสริมการเพ่ิมทักษะความรู้นวัตกรรมขั้นสูงด้านการปลูกข้าว
ด้วยเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร 3) ด้านบริการโดรนเพ่ือการเกษตร ด้าเนินการ
โดยส่งเสริมการใช้โดรน เพ่ือการเกษตรในการผลิตสินค้า ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกรและ
ผู้ให้บริการโดรน 4) ด้านบริการเก็บเกี่ยว ด้าเนินการโดยส่งเสริมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
และรักษาภาพลักษณ์การให้บริการที่มีคุณภาพ 5) ด้านบริการขนส่งผลผลิตข้าว ด้าเนินการโดย
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการทั้งรายเดิม และรายใหม่ เพ่ือเข้าถึงการสนับสนุน
จากภาครัฐ และการขยายบริการสู่สินค้าอ่ืน 

2. แนวทางในการพัฒนาการให้บริการทางการเกษตรของสินค้าปาล์มน้้ามัน  
1) ด้านการเตรียมดิน ด้าเนินการโดยส่งเสริมให้ลูกค้าใช้สื่อออนไลน์ในการแจ้งใช้บริการ และ
พัฒนาความรู้บุคลากรด้านการให้บริการ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ตามทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2) ด้านบริการปลูกปาล์มน้้ามัน ด้าเนินการโดยเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ เพ่ือขอรับการบริการ
หลายช่องทาง และถ่ายทอดความรู้การซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร 3) ด้านบริการ
ตัดหญ้าในสวนปาล์ม ด้าเนินการโดยยกระดับการเข้าถึงผู้ให้บริการ เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างการ
รับรู้ของการให้บริการแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน และน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือลด
ระยะเวลาและเพ่ิมศักยภาพการท้างาน  4) ด้านบริการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามัน ด้าเนินการ
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องเก็บผลผลิต และ
ส่งเสริมให้ผู้บริการมีการประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการให้บริการที่มีคุณภาพผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น 
5) ด้านบริการขนส่งผลผลิต ด้าเนินการโดยส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการในช่วง
ที่ผลผลิตออกมาก และส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้เพ่ิมข้ึน 
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3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาวิจัยในส่วนของชนิดสินค้า การจัดเก็บข้อมูล และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ทั้งนี้  ได้ปรับเปลี่ยนชนิดและจ้านวนสินค้าที่ท้าการศึกษาจากเดิม 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน 
และมันส้าปะหลัง เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว และปาล์มน้้ามัน และปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์  

 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก วัตถุประสงค์เพ่ือน้าผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืน
ที่มาท้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP และส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 

ผลการติดตาม 
 

ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถวางจ้าหน่ายร้อยละ 55.56 มีการวางจ้าหน่ายแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้
เกษตรกรมีการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อยู่ก่อนแล้ว และหลังจากที่กรมปศุสัตว์เข้ามาส่งเสริม 
ท้าให้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เป็ดแปดริ้วย่างซอสพริกไทยด้า ลูกชิ้นโคขุน
ดอกล้าดวนศรีสะเกษ ลาบไก่งวงค้าเกิ้ม ไก่ประดู่หางด้าทุ่งช้างทอดมะแขว่น และพะโล้ไก่งวงเต้าหู้ด้า 
สถานที่วางจ้าหน่าย เช่น หน้าที่ท้าการของกลุ่ม ออกบูธแสดงสินค้า และตลาดตามหน่วยงาน
ราชการ โดยมียอดการจ้าหน่ายเฉลี่ย 27,800 บาทต่อเดือน ส่วนร้อยละ 44.44 ยังไม่สามารถวาง
จ้าหน่ายได้ เนื่องจากต้องรอให้กระบวนการต่าง ๆ แล้วเสร็จก่อนถึงจะวางจ้าหน่ายได้  

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. เกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ
สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานก้าหนดไว้ โดยส้านักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9  
มีเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการเพียง เขตละ 1 กลุ่ม ต่อปี  

2. ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดของเกษตรกรบางกลุ่มยังไม่
เพียงพอ เช่น เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านการตลาดและช่องทางการตลาดในการ
เพ่ิมยอดขายควรมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่เกษตรกร เช่น ความรู้ด้านการแปรรูป และ
การตลาด นอกจากนี้ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   

3. ผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา  
ขึ้นใหม่และมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดการรับรู้
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ที่มากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลสินค้าที่เข้าถึง
ผู้บริโภคได้โดยตรง 

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้เกษตรกร
มีการรวมกลุ่มกันท้ากิจกรรมต่าง ๆ ได้น้อยลง และท้าให้ด้าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่ก้าหนด  

5. โครงการในระยะต่อไปควรมีการส้ารวจความต้องการของเกษตรกรและหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ เพื่อก้าหนดจ้านวนเป้าหมายเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร  

 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 
 

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มีวัตถุประสงค์สร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพ่ิมช่องทางจ้าหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
เกษตรกรต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 

 

ผลการติดตาม 
 

1. ด้านการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 75.00 สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 25.00 ยังไม่สามารถ
ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังเข้ามาส่งเสริมไม่ครบกระบวนการ เมื่อ
ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP แล้วกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 
20,714.28 บาทต่อเดือน โดยมีการจ้าหน่ายผ่านจุดจ้าหน่ายสินค้าหน้าที่ท้าการกลุ่ม ศูนย์แสดง
สินค้า OTOP รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

2. ด้านการรับรองมาตรฐาน ผู้ประกอบการ/โรงสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าข้าว และได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ จากการส้ารวจพบว่า มีผู้ประกอบการ/โรงสี
จ้านวน 10 แห่ง ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 
10 แห่ง ซึ่งการที่ผู้ประกอบการ/โรงสีได้รับเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นและ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30.00 อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงข้อมูลและเตรียมเอกสารส้าหรับขอตรวจรับรอง 

3. เกษตรกรมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลผลิตในตลาดเกษตรกรเฉลี่ยรายละ 12,395.03 
บาทต่อเดือน โดยจ้าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรเฉลี่ย 8 ครั้งต่อเดือน หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์  และ
บางส่วนจ้าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์  เช่น สื่อสังคมออนไลน์  และ www. ตลาดเกษตรกร

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
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ออนไลน์.com ที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุน โดยมีรายได้เฉลี่ยรายละ 6,118.05 
บาทต่อเดือน  

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. เงินเหลือคืนคลัง 4.6517 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายติดลบในไตรมาส 4 เนื่องจาก
เป็นงบรายจ่ายอ่ืนที่โอนให้ สป.กษ. เบิกแทนกัน 2.0000 ล้านบาท ในเดือน พ.ค. 64 ใช้จ่ายจริง 
0.9934 ล้านบาท และโอนกลับงบประมาณเบิกแทนกันให้ กสก. 1.0065 ล้านบาท (กสก.) 

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ส่งผลกระทบไม่สามารถด้าเนินการตามแผนได้ การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เบิกจ่ายได้ไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณ ต้องมีการกันงบประมาณเหลื่อมปี งบบูรณาการส่วนใหญ่ต้องวางแผน และ
บริหารจัดการร่วมกันหลายหน่วยงาน ท้าให้ได้งบประมาณล่าช้า (กข.)  

3 . มี การยก เลิ กการอบรม  6  จั งหวัด  ได้ แก่  ส้ านั กงานส่ งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที ่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ตรัง นครพนม และพิษณุโลก 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ไม่สามารถด้าเนินการตามแผนได้ (กสส.) 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการด้าเนินกิจการและธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ้าเภอ  เพื่อผลักดันให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการตลาด ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรและเพ่ือให้คณะกรรมการและผู้จัดการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีในการวางแผน
ธุรกิจแก่สหกรณ์ และเพื่อให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ 

 

ผลการติดตาม 
 

1. เพ่ิมศักยภาพการด้าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 107 แห่ง ด้าเนินการได้ถึง 590 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 551.40 
ของเป้าหมาย และเพ่ิมขีดความสามารถในการด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ้าเภอ เป้าหมาย 400 แห่ง ด้าเนินการไปแล้ว 590 แห่ง 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
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คิดเป็นร้อยละ 147.50 กลุ่มเป้าหมาย จะเห็นได้ว่ามีการด้าเนินงานได้มากกว่าแผนที่ก้าหนดไว้
เป็นจ้านวนมาก เนื่องจากมีการขยายกิจกรรมไปด้าเนินการในสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย
รองรับการขับเคลื่อน นโยบายตลาดน้าการผลิต ผ่านระบบสหกรณ์ตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

2. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จากเป้าหมายเดิม 38 แห่ง 57 รายการ มีการสนับสนุน
เพ่ิมเติมจากเงินเหลือจ่ายให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อีกจ้านวน 29 แห่ง 47 รายการ รวมเป็น 
67 แห่ง 104 รายการ โดยด้าเนินการไปแล้ว 81 แห่ง 135 รายการ คิดเป็นร้อยละ 120.90 และ 
129.81 ตามล้าดับ  

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการทางการเงินบัญชี ด้าเนินการครบตามเป้าหมาย 400 แห่ง  

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้
การด้าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีการชะลอตัวในช่วงแรก  

2. สหกรณ์ไม่ได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการเอง ท้าให้ไม่มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วม
โครงการหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งสหกรณ์ที่คัดเลือกมาส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตร 
ซ่ึงอยู่ในช่วงรวบรวมผลผลิตท้าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม เนื่องจาก
การรวมกลุ่มท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากขึ้น และส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตร
ที่ท้าการผลิตเพื่อจ้าหน่ายสินค้าเกษตร ไม่มีการแปรรูปสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้
ในการจัดท้าแผนฯ จึงท้าใหส้หกรณ์การเกษตรไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ  

3. สหกรณ์ฯ โคนมฯ ได้รับการสนับสนุนเครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ เพื่อผลิต
นมพาสเจอร์ไรส์ส่งให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เนื่องจากปี 2564 โรงเรียนประสบ
กับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท้าให้ไม่สามารถเปิดเรียนได้ (เด็ก
นักเรียน ต้องเรียนออนไลน์) ทางโรงเรียนจึงต้องการให้สหกรณ์ส่งเป็นนม UHT แทน แต่สหกรณ์ฯ 
ไม่สามารถผลิตนมแบบ UHT ได้ จึงได้จัดส่งน้้านมดิบให้กับโรงงาน (หนองโพ) ในจังหวัดราชบุรี 
เพื่อจ้างผลิตนม UHT ตรานมโรงเรียน และส่งให้โรงเรียน ท้าให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถใช้
เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ได ้
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4. ควรปรับแนวทางการด้าเนินโครงการให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการ
ส้าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้การ
ด้าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก้าหนดไว้ และไม่เกิดความล่าช้า 

 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 
 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยส้านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในภาคการเกษตร และเพ่ือศึกษาแนวทางการประกันภัย
การเกษตรเพ่ือลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่เกษตรกร 

 

ผลการติดตาม 
 

จัดจ้างที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือศึกษาแนวทาง 
การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเข้าสู่ระบบ
ประกันภัยการเกษตร แนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้หรือ
เครื่องมือในการตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยที่ปรึกษาด้าเนินการส่งมอบ
เอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาวิจัย 
ฉบับที่ 1 เอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาวิจัย ( Interim Report) แล้ว และ
ได้ด้าเนินการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างที่ปรึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกษตรกรแล้วเสร็จ ทั้งนี้  อยู่ในกระบวนการจัดท้าเอกสารรายงานความก้าวหน้า 
ผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผล
กระทบต่อการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย โดยปรับเปลี่ยนวิธีการส้ารวจจากการลงพ้ืนที่ส้ารวจ 
เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ ทั้งนี้ คาดว่าผลการด้าเนินงานในภาพรวมจะสามารด้าเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก้าหนด  
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 โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการด้าเนินการที่ส้าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
ประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนและ
เกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้้าของรายได้ประชากร 
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้งพัฒนา
ผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้ติดตาม
ผลการด้าเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับงบประมาณส้าหรับ
ด้าเนินการในภาพรวม 12 โครงการ รวม 2.7160 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
การด้าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานโครงการ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าผลการติดตามต่อผู้บริหารระดับสูง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ด้าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

ผลการติดตาม 
 

1.กิจกรรมนิเทศงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก ด้าเนินการจัดท้าเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ปี 2564 ของแผนงานฯ เพ่ือเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้เป็นแนวทางการด้าเนินงาน นิเทศงานโครงการภายใต้แผนงานฯ 
เพ่ือให้ค้าปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ 1 ครั้ง และจัดท้า
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของแผนงานฯ เป็นรายไตรมาส
ครบตามเป้าหมาย  

2. กิจกรรมติดตามผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ผ่านระบบ
การติดตามประเมินผลโครงการส้าคัญเชิงนโยบายเป็นประจ้าทุกเดือน รวม 12 ครั้ง และจัดท้า
สรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน ด้าเนินการแล้ว 2 ครั้ง 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
1. อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ที่รุนแรง และมีมาตรการการควบคุมทางสาธารณสุขที่ต้อง
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ปฏิบัติตาม ทั้งในเรื่องการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด การรวมตัวของกลุ่มคน ซึ่งกระทบต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานส้ารวจข้อมูลในพ้ืนที่  ต้องชะลอ และปรับวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ข้อมูล โดยน้า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การใช้แบบสอบถามออนไลน์ การใช้โปรแกรม Zoom ในการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับการปฏิบัติการทางโทรศัพท์ และการส่งไปรษณีย์  

2. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ว่าหน่วยรับงบประมาณจะได้รับ
จัดสรรเต็มวงเงินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีหรือไม่ การโอน
งบประมาณมาทีละงวด ท้าให้ยากต่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ที่ไม่สามารถไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่และต้องปรับ
รูปแบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มีความชัดเจนเกี่ยวรายการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมติดตาม ท้าให้มี
การใช้จ่ายงบประมาณน้อย ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  

3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนงานฯ ไม่สามารถด้าเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน มีการชะลอ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ กระทบต่อ
แผนที่วางไว้ส้าหรับการจัดเก็บข้อมูล ต้องชะลอและด้าเนินการหลังหน่วยงานมีการด้าเนินกิจกรรม 
ซึ่งท้าให้บางโครงการยังไม่สามารถติดตามถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากกิจกรรมเพ่ิงด้าเนินการเสร็จ 
ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้น้าความรู้ไปปฏิบัติ 
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (โครงการพระราชด าริ) 
 

 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 
ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริม
สหกรณ์  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและตัวแบบ
ความส าเร็จ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่
บูรณาการด าเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดย
พัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้ พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงของ
มนุษย์  ขย ายผลองค ์ค วาม รู ้ต ามแนวพระราชด า ร ิ เพื ่อส ร ้า งความมั ่น ค งขอ งฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศ และประเทศเพ่ือน
บ้าน เป้าหมายของโครงการ หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ 1 ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน 7 ต าบล หมู่บ้าน
เร่งด่วน อันดับ 2 ประกอบด้วย 41 หมู่บ้าน 4 ต าบล หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ   ประกอบด้วย 1  
หมู่บ้าน 2 ต าบล แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  อาทิ ด้านวิชาการ
เกษตร เทคโนโลยีประมง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น  าอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวม 848 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
พืชอาหารสัตว์ การใช้ปุ๋ยพืชสด การท าน  าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก พด. รวม 386 ไร่ 

3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 400 กิโลกรัม พันธุ์สัตว์
น  า 873,500 ตัว พันธุ์สัตว์ปีก 2,300 ตัว 

4. การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั ง 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพื นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 256  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ครั ง จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จ านวน 1 เล่ม 
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ผลการติดตาม 
 

1. การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 91.11 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ
ภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.89 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกร
ที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 68.89 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 57.78 
เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ 46.67 เพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ 
20.00 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 8.89 เพ่ือร่วมประชุมเกี่ยวกับการปลูกพืช 
เลี ยงสัตว์ 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจ
ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 40.86 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 36.56 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 18.28 ระดับปานกลาง และร้อยละ 4.30 ระดับน้อย 

3. การน าความรู ้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู ้ผ ่านการอบรมร้อยละ 
85.29 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 56.47 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้บางส่วน และ
ร้อยละ 4 .53 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.71 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา และขาดเงินทุน จึงไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าได้ 

4. ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรน าความรู้ที่ ได้รับไปปฏิบัติ ส่งผลให้มีรายจ่ายใน
ครัวเรือนลดลงจากการน าผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภค เฉลี ่ยปีละ 3,311.11 บาทต่อ
ครัวเรือน และมีรายได้เพิ่มขึ  นจากการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ เฉลี ่ยปีละ 
4,395.56 บาทต่อครัวเรือน 

5. ด้านสังคม เกษตรกรร้อยละ 75.56 ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอ่ืน ซึ่งเป็น
การรวมกลุ่มกันเพ่ือเลี ยงปลาดุก เลี ยงไก่ การท าปุ๋ยหมัก การท าก้อนเชื อเพาะเห็ด และร้อยละ 
24.44 ไม่ได้มีการรวมกลุ่มเนื่องจากต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปงานเกษตรของตนเองเป็นหลัก 

6. ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรร้อยละ 86.67 เห็นว่าหลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์แล้ว ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ น สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพ่ิมขึ น (ไส้เดือน) เพ่ิมมากขึ น 
สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน  าธรรมชาติที่เพิ่มขึ น และ
ร้อยละ 13.33 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

7. ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ 71.11 น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนต่อ 
เช่น การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด และการตอนกิ่งมะนาว ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.89 ไม่ได้น า
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาต้องท ากิจกรรมในฟาร์มของตนเอง 

8. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในภาพรวมผู้ ผ่าน
การอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากท่ีค่าคะแนน 4.44 โดยมีความพึงพอใจ
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ต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.32 พึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 และมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดศรีสะเกษ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.43 

9. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
-  เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการฯ อาศัยอยู่ ในพื นที่ห่ างไกลจากโครงการฯ 

ค่อนข้างมากจึงส่งผลให้เกษตรกรไม่สะดวกเดินทางมาฝึกอบรม หรือชมแปลงสาธิต ภายใน
โครงการฯ ดังนั นหน่วยงานควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้สามารถสนับสนุนองค์
ความรู้ทางการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามกลุ่มของเกษตรกร อีกทั งเกษตรกรยังสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาสินค้าเกษตรได้ 

 

 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดยโสธร 
 

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั งในและนอกเขตป่าไม้  
ให ้ม ีความรู ความเข้าใจ และส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีด
ความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั ง
ยังท าให้พื นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ น เป้าหมาย พื นที่ และเกษตรกรในพื นที่
โครงการพัฒนาพื นที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดยโสธร  ระยะเวลา
โครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ ด้านวิชาการ
เกษตร หม่อนไหม สหกรณ์ รวม 250 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้  อาทิ การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้น  าหมัก
ชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก พด. รวม  05 ไร่ 

 . การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั ง 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพื นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 256  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั ง จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม 
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ผลการติดตาม 
 

1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรทุกรายทราบ
ข่าวการด าเนินงานของโครงการฯ จากสื่อบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 85.00 ทราบจากเจ้าหน้าที่
โครงการฯ รองลงมาร้อยละ 10.00 ทราบจากผู้น าชุมชน และร้อยละ 5.00 ทราบจากเพ่ือนบ้าน 

2. การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 เคยเข้าไป
ใช้บริการภายในโครงการฯ ซึ่งการใช้บริการของเกษตรกร ได้แก่ ร้อยละ 50.00 เข้าไปศึกษาดู
งานด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ การเพาะช าต้นกล้ายางนา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 
43.75 เข้าไปรับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การปลูกหม่อนเลี  ยงไหม การท าบัญชี
ครัว เร ือน  การรวมกลุ ่มสหกรณ ์ และร้อยละ  6.25 เคย เข ้าร ่วมประช ุมการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 20.00 ไม่เคยเข้าไปใช้บริการ เนื่องจากอายุมากแล้ว
การเดินทางไม่สะดวกและเข้าใจว่าต้องเป็นสมาชิกของโครงการฯ จึงจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 

3. ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในภาพรวมเกษตรกรมีความเข้าใจ
ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.05 ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 80.00 มีความเข้าใจระดับ
ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 12.50 เข้าใจระดับมาก และร้อยละ 7.50 เข้าใจระดับน้อย 

4. การน าความรู ้ที ่ได้รับจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที ่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชทุกรายน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปใช้ประโยชน์เพียง
บางส่วน ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและสหกรณ์ทุกรายได้น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยร้อยละ 75.00 น าความรู้ไปใช้เพียงบางส่วน และร้อยละ 25.00 
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั งหมด 

5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรที่ได้รับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกรายมีการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกร
ร้อยละ 50.00 มีการรวมกลุ่มเพ่ือการแปรรูปเห็ด ส่วนเกษตรกรที่เหลือได้ปลูกยางนาเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปลูกหม่อนเลี ยงไหม ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 25.00 

6. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกษตรกรที่น าความรู้ไปปรับใช้ร้อยละ 50.00 
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ ่งเกษตรกรร้อยละ 80.00 มีรายได้เพิ ่มขึ น โดย
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ นจากการปลูกหม่อนเลี ยงไหมเฉลี่ย 1,833 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ
จากการจ าหน่ายเห็ดโคน เห็ดเผาะเฉลี่ย 29,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนเกษตรกรร้อยละ 
20.00 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้จากการบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เอง ซึ่งมีรายจ่ายลดลงเฉลี่ย 
18,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

7. ความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ร้อยละ 50.00 ได้น าความรู้ไปเผยแพร่
ต่อบุคคลอ่ืน ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 ไม่ได้น าไปเผยแพร่เนื่องจากสุขภาพไม่ดี มีอายุมาก และ
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ไม่มีเวลา นอกจากนี ภายหลังการอบรมเกษตรกรร้อยละ 80.00 ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรราย
อ่ืนๆ โดยร้อยละ 56.25 รวมกลุ่มเพาะเห็ด รองลงมาร้อยละ 25.00 กลุ่มทอผ้าไหม และร้อยละ 
18.75 กลุ่มเพาะกล้ายางนา ส่วนเกษตรกรร้อยละ 20.00 ไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากอายุมาก 
มีปัญหาสุขภาพ และต้องดูแลผู้ป่วย 

8. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 โดยร้อยละ 74.47 พึงพอใจ
มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 20.00 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 5.53 พึงพอใจปานกลาง 

9. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 - เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพส่วนใหญ่น า

ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพียงบางส่วน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับในระดับ
ปานกลาง อีกทั  งต ้องการองค์ความรู ้เพิ ่มเติม เพื ่อท าเป็นอาชีพเสริมเพิ ่มรายได้ให้ก ับ
ครัวเรือน และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื นที่ เช่น การปลูกพืชในโรงเรือน การเลี ยง
มดแดง การเลี ยงกบ และการเลี ยงปลาในกระชัง ดังนั นหน่วยงานที่ให้การพัฒนาควรส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพ่ือเกิดการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร รวมถึงการจัดหาแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าเพ่ือให้เกิดรายได้ในชุมชน นอกจากนี ควรมีการติดตามและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม
จากความรู้ที่ได้รับ เพ่ือพัฒนาและต่อยอดความรู้ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

 
 

 โครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

กรมชลประทาน ร่วมกับ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแหล่งน  า
ต้นทุน เพ่ิมพื นที่ชลประทาน ในเขตอ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็น
แหล่งน  าด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศผลักดันน  าเค็ม และน  าเน่าเสีย
ในแม่น  าปราจีนบุรี และแม่น  าบางปะกง เป้าหมายเพ่ิมพื นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 94 ,800 ไร่ 
ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน  าแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบชลประทาน
ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โดยในปีงบประมาณ 2564 ก าหนดเป้าหมายการก่อสร้างเพ่ิมเติม
ร้อยละ 5.00 ซึ่งด าเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ 4.81 โดยด าเนินการก่อสร้างคลองส่งน  าฝั่งซ้าย
ระยะทาง 9 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 10 กิโลเมตร และคลองระบายน  า
ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 3 กิโลเมตร รวมถึงรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ 4 ครั ง ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพื นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปีงบประมาณ 256  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 1 ครั ง และจัดท าเล่มรายงานการติดตาม
โครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

 

ผลการติดตาม 
 

1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรทุกราย
รับทราบข่าวสารการด าเนินงานของโครงการจากผู้น าชุมชน 

2. การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรทุกรายเคยเข้าไปใช้บริการภายใน
โครงการฯ ซึ่งเกษตรกรเข้าไปใช้บริการในด้านการท่องเที่ยว พักผ่อนภายในโครงการฯ ใช้น  าเพ่ือ
การเกษตร และเป็นแหล่งจับสัตว์น  า 

3. การได้รับอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า 
เกษตรกรทุกรายได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการการผลิตไม้ผลคุณภาพ การใช้น  า
อย่างมีประสิทธิภาพ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี เกษตรกรได้รับการสนับสนุน
ในการปรับเปลี่ยนพื นที่ให้เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนไปผลิตพืชชนิดใหม่ 

4. ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในภาพรวมเกษตรกรมีความเข้าใจ
ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 ซึ่งเกษตรกรทุกรายมีความเข้าใจระดับปานกลางในทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านพืช ด้านการพัฒนาที่ดิน และด้านการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์  เกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืช ด้านพัฒนาที่ดิน และด้านการพัฒนาแหล่งน  าทุกรายน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน 

6. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรที่ได้รับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกรายมีการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยการปลูกไม้ผล
เสริมพืชเดิม และการปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมกับชนิดพืชก่อนปลูก 

7. ความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ทุกรายยังไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไป
เผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน และทดลองท าในพื นที่ของตนเองก่อน 

 

 โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อด าเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการน้อมน าพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวทางพระราชด าริ



 
 

63 
 

ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เพ่ือเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดสารเคมี 
เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ ยมชมการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือเป็น
แหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส าหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม 
เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับข้าราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื นที่ด าเนิน
โครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากโครงการพระราชด าริ เพ่ือน้อมน าแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประชาชนในพื นที่และรอบเขต
พื นที่ด าเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการพระราชด าริ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทาง
ถนนเพชรเกษม ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ การเพาะเลี ยงสัตว์
น  า เกษตรผสมผสาน รวม 30 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้  อาทิ แปลงเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร 
การปลูกข้าวพันธุ์ กข. 4  แปลงผักในโรงเรือนกางมุ้งรวม 17 ไร่ 

3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ สนับสนุนก้อนเชื อเห็ด 6,000 ก้อน 
4. การอ านวยการ  และการติดตามผล  ด า เน ินการรวบรวมข้อมูล จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 4 ครั ง และติดตามผลการด าเนินงานในพื นที ่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั ง จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จ านวน 1 เล่ม 
 

ผลการติดตาม 
 

1. การใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 93. 3 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ
ภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.67 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้า
เยี่ยมชม ร้อยละ 75.56 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 
รองลงมาร้อยละ 66.67 เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ และร้อยละ 17.78 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  

2. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจ
ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย  .68 โดยร้อยละ 45.93 มีความรู้ความเข้าใจ
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ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 42.96 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 11.11 
ระดับมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการ 
 .1 ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ

เนื อหาความรู้ที่สอนตามหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุดมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04  
 .2 การศึกษาดูงานที่ จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมต่อความรอบรู้ในเนื อหาวิชาที่สอน ระดับมากท่ีสุดมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 
4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4.1 ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย และรายได้ ผู้ผ่านการอบรม
ที ่น าความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 86.67 มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง ซึ่งสามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนจากการน าของที่ปลูกและเลี ยงเองมาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 6,200 บาทต่อปี และร้อยละ 
13.33 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ พบว่า ผู้ผ่าน
การอบรม ร้อยละ 26.67 น าความรู้ไปปฏิบัติแล้วมีรายได้เพ่ิมขึ น จากการจ าหน่ายเห็ด ผัก ไม้ผล 
ไก่ และไข่ไก่ เฉลี่ย 7,600 บาทต่อปี และร้อยละ 73.33 น าไปปฏิบัติแล้วยังไม่มีผลของ
การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 

4.2 ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 57.78 มีการการรวมกลุ่มกันเพ่ือท า
กิจกรรมทางการเกษตร เช่น เลี ยงไก่ เพาะเห็ด และร้อยละ 42.22 ไม่มีการรวมกลุ่ม เนื่องจาก
ผู้ผ่านการอบรมเป็นข้าราชการต ารวจจึงไม่มีเวลามารวมกลุ่มรวมกลุ่มกับผู้ผ่านการอบรมรายอ่ืน 

4.  ด้านการขยายองค์ความรู้ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 35.56 ได้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ ส าหรับเรื่องที่น าไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน เช่น การเพาะเห็ด การปลูกไม้ผล 
ส่วนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 64.44 ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนต่อเนื่องจากผู้ผ่าน
การอบรมเป็นข้าราชการต ารวจซึ่งต้องรับผิดชอบงานประจ าท าให้ไม่มีเวลาไปถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้อื่น 

4.4 ด้านสิ ่งแวดล้อม ผู ้ผ่านการอบรมร้อยละ 82.22 เห็นว่าหลังจากน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ น สิ่งมีชีวิตในดิน (ไส้เดือน) มีปริมาณ
เพ่ิมขึ น สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน  าธรรมชาติที่เพ่ิมขึ น 
และร้อยละ 17.78 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 

5. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
- งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอ าเภอค่อนข้างน้อย และบุคลากรที่ด าเนินงาน
โครงการซี่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน ยังมีทักษะความรู้ ความช านาญ
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ทางด้านการเกษตรค่อนข้างน้อย ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงานของ
โครงการฯ และส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั ง
ส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเกษตรให้แก่บุคลากรที่ด าเนินงานโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานให้มากขึ น โดยกรมพัฒนาที่ดิน ควรส่งเสริมเรื่องการเสริมอินทรียวัตถุในดิน การไถ
กลบปุ๋ยพืชสดในดิน การปรับปรุงดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมด้านการปลูกพืช ให้
เหมาะสมกับสภาพพื นที่ เป็นต้น 

 

 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวม
องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื นที่ วิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ใน
ลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับความ
เป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพื นที่ตามแนวพระราชด าริ  และพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพ่ือการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมแก่ประชาชน
เป้าหมาย พื นที่ 6 หมู่บ้านในต าบลผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮอ่องสอน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ หมู่   
บ้านห้วยเดื่อ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ 5 บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 
บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง และพื นที่ 7 หมู่บ้านในต าบลปางหมู อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่   บ้านทุ่งกองมู หมู่ 4 บ้านในสอย (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้านสบป่อง หมู่ 7 
บ้านสบสอย หมู่ 8 บ้านไม้แงะ หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ และหมู่ 1  บ้านดอยแสง ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ เทคโนโลยี
การปลูกพืช การเลี ยงสุกร การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดท าบัญชี การถนอมอาหาร รวม 415 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้  อาทิ แปลงกล้วยไม้ ผักไฮโดรโปนิกส์ 
เมล่อน กุหลาบ ข้าว แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก 
พด. รวม 222 ไร่ 

 . การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานในพื นที่
จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 256  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ 1 ครั ง  
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การติดตามผลการด าเนินงานในพื นที่ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ครั ง 
และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั ง และการจัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม 

 

ผลการติดตาม  
 

1. กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และการส่งเสริมการเพาะเลี ยงสัตว์ปีก 
ด าเนินการโดยส านักปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์ ในพื นที่บ้านทุ่งกองมู ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว พบว่า 

1.1 การใช้บริการ เกษตรกรร้อยละ 8 .   ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ
ในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.67 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ 
โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 8 .   เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุด
เรียนรู้/แปลงสาธิต รองลงมาร้อยละ 50.00 เพ่ือรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ   .   
เพ่ือฝึกอบรมอาชีพและเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 16.67 เพื่อร่วมประชุม 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรมีความเข้าใจต่อ
หลักสูตรที่อบรมระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย  .8  โดยร้อยละ 50.00 มีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ   .   มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 16.67 
มีความรู้ความเข้าใจใระดับมากที่สุด 

1.  การน าความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทุกรายน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน เนื่องจากเพ่ือนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน ในส่ วนปัจจัยการผลิต     
ที่ได้รับเกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั งหมด 

1.4 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านหลักสูตรการ
ฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 ด้านวิทยากร/
การถ่ายทอดความรู้ พึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 และด้านสถานที่จัดอบรม       
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.8  

1.5 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 8 .   ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
รูปแบบการเลี ยงสัตว์ให้ดีขึ น เช่น การให้วัคซีนไก่ การเลี ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติแทนการเลี ยง
ในเล้าเพ่ือลดความเครียดของไก่ ให้อาหารจากธรรมชาติ การพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้มี
คุณภาพดีขึ น และร้อยละ 16.67 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื่องจากปฏิบัติมาก่อนแล้ว 
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1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีความรู้
ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ น รองลงมาร้อยละ 8 .   ครัวเรือน
ของเกษตรกรได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ น และร้อยละ 16.67 มีคุณภาพชีวิตดีขึ น 

1.7 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
1.7.1 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรที่น าความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 8 .   

รายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 1,757 บาทต่อปี ในด้านรายได้เกษตรกรร้อยละ   .   รายได้
เพ่ิมขึ นจากการจ าหน่ายไก่ และไข่ไก่เฉลี่ย 3,132 บาทต่อปี 

1.7.2 การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 50.00 ได้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ โดยเรื่องที่เกษตรกรน าไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ เช่น การดูแลไก่ 
การหยอดยาวัคซีนไก่ เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน
ต่อ เนื่องจากเห็นว่าคนในชุมชนก็ผ่านการอบรมเหมือนกัน และไม่มีเวลาถ่ายทอด 

1.8 ความยั่งยืน พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี ยงไก่พันธุ์
แม่ฮ่องสอนเพ่ิมมากขึ น และยังน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 66.67 น า
ความรู้ไปปฏิบัติบางส่วน และร้อยละ   .   น าความรู้ไปปฏิบัติทั งหมด 

2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  ด าเนินการโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดแม่ฮ่องสอน กรมประมง ด าเนินการในพื นที่บ้านม่อน
ตาแลง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

2.1 การใช้บริการ เกษตรกรทุกรายเคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการ
และพัฒนาลุ่มน  าปายฯ โดยเกษตรกรร้อยละ 6 .64 เข้าเยี่ยมชมในศูนย์ฯ เพ่ือศึกษาดูงานจากจุด
เรียนรู้/แปลงสาธิต รองลงมาเพ่ือฝึกอบรมอาชีพ และรับปัจจัยการผลิต ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 
ร้อยละ 45.45 ส่วนที่เหลือเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร่วมประชุมเนื่องในโอกาสต่างๆ  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 9.09 

2.2 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรมีความเข้าใจต่อการ
เลี ยงปลา ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 โดยเกษตรกรร้อยละ 60.00 มีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับมากที่สุด รองลงมามีความรู้ความเข้าใจระดับมาก และระดับปานกลาง ในสัดส่วน
ที่เท่ากัน คือ ร้อยละ  0.00 

2.  การน าความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 70.00 
ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั งหมด และร้อยละ  0.00 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
บางส่วน ส าหรับปัจจัยการผลิตเกษตรกรได้น าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทุกราย 
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2.4 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการทบทวน
ความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4. 9 ด้านวิทยากร/การ
ถ่ายทอดความรู้ พึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 และด้านสถานที่จัดอบรม พึง
พอใจระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 

2.5 การปร ับเปลี ่ยนรูปแบบการประกอบอาช ีพด ้านการเกษตร พบว ่า 
เกษตรกรทุกรายได้น าความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเกษตรกรร้อย
ละ 45.45 ให้ความส าคัญต่อการ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ น รองลงมาร้อยละ 
27.27 ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร ร้อยละ 18.18 ปรับเปลี่ยนเป็นการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์ และร้อยละ 9.09 ท าการเกษตรแบบยั่งยืน 

2.6 ประโยชน์ที ่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
90.90 มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ น ครัวเรือนได้บริโภค
อาหารโปรตีนเพิ่มขึ น และร้อยละ 54.55 มีคุณภาพชีวิตดีขึ น 

2.7 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
2.7.1 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 6 .64 น าความรู้ไปปฏิบัติ 

มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ยเดือนละ 675 บาท ในส่วนของรายได้เกษตรกรร้อยละ 72.7  
มีรายได้เพ่ิมขึ นจากการจ าหน่ายปลาเฉลี่ยเดือนละ 777 บาท 

2.7.2 การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 6 .64 น าความรู้ ไป
ถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ เช่น วิธีการดูแลปลา การท าอาหารปลาจากธรรมชาติ การปรับสภาพ
น  า และร้อยละ  6. 6 ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่อ เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในชุมชนผ่านการอบรม
เหมือนกัน 

2.8 ความยั่งยืน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 54.55 น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
ทั งหมดตอ่เนื่อง และร้อยละ 45.45 น าความรู้ไปปฏิบัติบางส่วน 
 

 . ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

เกษตรกรในพื นที่เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
เช่น การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การเลี ยงไก่ ท าให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมี
รายได้เพิ่มขึ น ในด้านการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร และมีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ ควรเพ่ิม
เป้าหมายจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 2 -   ปี เพ่ือให้เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
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 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการ
และพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื นที่สูง สาธิ ต
และแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนา
สู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื นที่สูง ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รวมทั งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่
ร่วมกันของคนและป่า และพัฒนาการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพ่ือการเรียนรู้สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตาม
พระราชด าริ มีพื นที่ 5,4 8 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา หมู่บ้านในพื นที่ลุ่มน  าแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป๋ 
อ าเภอเมือง จ านวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน  าแม่สะงา ต าบลห้วยผา อ าเภอ
เมือง จ านวน 4 หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการ
และพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริไปสู่พื นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ ระยะเวลา
โครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ เทคโนโลยีการปลูก
พืช การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปศุสัตว์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การจัดท า
บัญชี และด้านสหกรณ์ รวม 520 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาว 
แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื นที่สูง 
แปลงหม่อน แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การท าการใช้น  าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก พด. การปลูกพืช
ปลอดภัย/อินทรีย์ และการปลูกพืชตระกูลถั่วบ ารุงดิน รวม 167 ไร่ 

 . การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานในพื นที่
จากเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 256  และหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้อง 1 ครั  ง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามผลการด าเนินงานในพื นที่  2 ครั ง การ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั ง และจัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 
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ผลการติดตาม 
 

1. กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และการส่งเสริมการเพาะเลี ยงสัตว์ปีก 
ด าเนินการโดยส านักปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์ ในพื นที่หมู่บ้านขยายผลบ้านตูน 
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

1.1 การใช้บริการ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการจากศูนย์บริการและพัฒนา
ที่สูงปางตองฯ โดยตรงเนื่องพื นที่ของเกษตรกรอยู่ไกลจากพื นที่ตั งศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมเกษตรกรมีความ
เข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย  .   โดยเกษตรกรร้อยละ 66.67 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ   .   มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 

1.  การน าความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรร้อยละ 8 .   
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน และร้อยละ 16.67 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ทั งหมด ส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั งหมด 

1.4 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านหลักสูตรการ
ฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4. 2 ด้านวิทยากร/
การถ่ายทอดความรู้ พึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 ด้านสถานที่จัดอบรม พึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 

1.5 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 75.00 น าความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงรูปแบบการเลี ยงสัตว์ให้ดีขึ น เช่น การให้วัคซีนไก่ การเลี ยงไก่แบบในเล้า และให้
ความส าคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ น และเกษตรกรร้อยละ 25.00 ไม่ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ เนื่องจากไก่ท่ีได้รับตายด้วยโรคระบาด 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 72.7  
ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ น รองลงมาร้อยละ 45.45 ครัวเรือนของเกษตรกรได้บริโภคอาหารโปรตีน
เพ่ิมขึ น และร้อยละ 9.09 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

1.7 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
1.7.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมที่น าความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 

44.44  มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงจากน าผลผลิตที่ได้มาบริโภค โดยสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน
เฉลี่ย 6,000 บาทต่อปี 
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1.7.2 การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 88.89 ไม่ได้น า
ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในชุมชนผ่านการอบรมเหมือนกัน และ
ตนเองยังด าเนินการไม่ประสบผลส าเร็จ ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 11.11 น าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ได้แก่ เรื่องวิธีการดูแลไก่ การหยอดยาวัคซีน 

1.8 ความยั่งยืน เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเลี ยงไก่
พันธุ์แม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรร้อยละ 88.89 น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 11.11 ไม่น าความรู้ไปปฏิบัติแล้ว 

2. กิจกรรมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ด าเนินการ
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดแม่ฮ่องสอน กรมประมง ในพื นที่บ้านกุงไม้สัก 
ต าบลปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

2.1 การใช้บริการ เกษตรกรร้อยละ 62.50 ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ
ในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 40.00 
เพ่ือศึกษาดูงานจากจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ส่วนที่เหลือร้อยละ  7.50 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และ
ใช้บริการ เนื่องจากไม่มีเวลา และอายุเยอะแล้วเดินทางไม่สะดวก 

2.2 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรมีความเข้าใจ
ต่อการเลี ยงปลา ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 โดยเกษตรกรร้อยละ 50.00 มีความรู้
ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ  7.50 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 
12.50 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 

2.  การน าความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 62.50 
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน และร้อยละ  7.50 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ทั งหมด ส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกษตรกรทุกรายได้น าไปใช้ประโยชน์ทั งหมด 

2.4 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการทบทวน
ความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 ด้านวิทยากร/การ
ถ่ายทอดความรู้ พึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.49 ด้านสถานที่จัดอบรม พึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 

2.5 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกร
ทุกรายได้น าความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดย ร้อยละ 75.00 
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี ยงสัตว์ให้ดีขึ น และร้อยละ  7.50 ให้ความส าคัญ 
พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ น 
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2.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีความรู้
ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากขึ น รองลงมาร้อยละ 87.50 ได้บริโภค
อาหารโปรตีนเพิ่มขึ น และร้อยละ  7.50 มีคุณภาพชีวิตดีขึ น 

2.7 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
2.7.1 ด้านเศรษฐกิจ ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั งหมดน าไปปฏิบัติแล้วมีผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 5,475 บาทต่อปี ส าหรับผู้ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ร้อยละ 62.50 มีรายได้เพ่ิมขึ นจากการจ าหน่ายปลาเฉลี่ย 9,161 บาทต่อปี 

2.7.2 การขยายองค์ความรู้ พบว่า ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ร้อยละ 62.50 
ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในชุมชนผ่านการอบรม
เหมือนกัน และไม่มีเวลา และร้อยละ  7.50 น าถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน เช่น เรื่องวิธีการ
ดูแลปลา การท าอาหารปลา การปรับสภาพน  า 

2.8 ความยั่งยืน ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความเข้าใจในการเลี ยงปลา โดย
เกษตรกรทุกรายน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอยู่ทั งหมดอย่างต่อเนื่อง 

 . ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 .1 พื นที่ด าเนินโครงการส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ท าให้การ

สนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรม มีปัญหาด้านการสื่อสาร เนื่องจากมีภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื นที่ ควรมีการสนับสนุนล่ามเพ่ือช่วยในการสื่อสารการฝึกอบรม 
การติดตามผลการด าเนินงานในพื นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์

 .2 เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื  อไวรัสโคโรนา 
2019 ในปี 256  จังหวัดมีนโยบายไม่ให้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจ านวนมาก จึงต้อง
เลื่อนการจัดกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

 .   การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร และมีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ ควรมี
การเพิ่มจ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 2 -   ปี เพ่ือให้เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ 
 

กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และ
ที่ดินท ากิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือแสดงไว้
เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา เพ่ือการขยายผลตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ืออนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น  า ป่าไม้ และสัตว์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพ่ือ
การเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน มีเป้าหมายด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ 
จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 6 อ าเภอ ครอบคลุมพื นที่ 407,54  ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 
9 พื นที่ 106 หมู่บ้าน 10,154 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ เทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ดี ด้านปศุสัตว์ การผลิตทางการเกษตรและการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน การจัดท าบัญชี 
และการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน 
รวม 333 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้
น  าหมักชีวภาพ การท าและใช้ปุ๋ยหมัก พด. แปลงขยายผลการปลูกข้าว รวม 850 ไร่ 

 . การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว 250 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 30 
กระสอบ พันธุ์สัตว์ปีก 50 ตัว 

4. การผลิตปัจจัยการผลิต อาทิ พันธุ์สัตว์น  า 2,000,000 ตัว ปุ๋ยอินทรีย์ 15 ตัน 
5. การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการจัดเวทีชุมชนเรื่องข้าว 1 ครั ง 

สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 1 แห่ง ติดตามผลการ
ด าเนินงานในพื นที่ โดยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ครั ง และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 1 ครั ง จัดประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั ง รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 4 ครั ง จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม 

 

ผลการติดตาม 
 

1. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 8 .10 มีการน าความรู้
ทีไ่ด้รับไปใช้ทั งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.90 น าไปใช้บางส่วน โดยเกษตรกรร้อยละ 59.46 
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มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ  1.08 ระดับมาก และร้อยละ 9.46 
ระดับปานกลาง 

2. การปรับเปลี ่ยนรูปแบบการผลิต เกษตรกรร้อยละ 51.4  ได้ปรับเปลี ่ยน
รูปแบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ของแปลง รองลงมาร้อยละ 22.86 พัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิต ร้อยละ 20.00 ลดการใช้สารเคมี และร้อยละ 5.71 ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ 

 . ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรร้อยละ 57.45 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ โดย
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 15 ,957 บาทต่อปี นอกจากนี เกษตรกรร้อยละ 17.65 มีรายได้
เพ่ิมขึ นเฉลี่ย 22,220 บาทต่อปี 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรที่น าความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 48.48 เห็นว่าดินใน
แปลงมีคุณภาพดีขึ น รองลงมาร้อยละ  0. 0 สภาพอากาศโดยรอบดีขึ น และร้อยละ 21.21 
สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ น 

5. ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ 82.46 มีการน าความรู้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ทั งหมด รองลงมา ร้อยละ 17.54 น ามาปฏิบัติบางส่วน ในส่วนของการขยายผล เกษตรกรร้อยละ 
22. 9 มีการน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ และร้อยละ 77.61 ไม่ได้น าไป
ถ่ายทอดต่อเนื่องจากเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้เข้าอบรมด้วยกัน และบางรายเห็นว่าตนเองยังมี
ความรู้ไม่เพียงพอ 

6. ความพึงพอใจต่อการการเข้ารับการอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 94.05 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 4.89 พึงพอใจมาก และร้อยละ 1.07  
พึงพอใจปานกลาง 

7. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ หน่วยงานจะเข้าไปด าเนินการในพื นที่ตั งของ

เกษตรกร ท าให้เกษตรกรที่อยู่ไกลจากที่ตั งโครงการ ยังไม่รู้จักที่ตั งโครงการ จึงควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและที่ตั งศูนย์ฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั งการบูรณา
การในพื นที่ระหว่างหน่วยงานค่อนข้างน้อย ดังนั นควรมีการส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานในพื นที่เพ่ิมขึ น จึงควรมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการด าเนินโครงการระหว่าง
หน่วยงาน และการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือชี แจงและท าความเข้าใจให้มากขึ น 

 โครงการศนูย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
 

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง  
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษา
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และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม 
ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชนในพื นที่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านการเกษตร ขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ น รวมทั งอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรดินและน  าในพื นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการด าเนินงานกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพื นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตาม
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 109.99 ไร่ และพื นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้าน จ านวน 
25,250 ไร่ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

 ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ เทคโนโลยีด้าน
วิชาการเกษตร การจัดท าบัญชี การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตไม้ผล การเลี ยง
ชันโรง การบริหารจัดการสหกรณ์ กิจกรรมสืบสานงานพ่อสานต่อวันดินโลก รวม 703 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงเรียนรู้วิชาการเกษตร แปลง
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้น  าหมักชีวภาพ แปลงสาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม 
432 ไร่ 

 . การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ สุกร 10 ตัว และสัตว์ปีก 20 ตัว 
4. การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั ง 
และติดตามผลการด าเนินงานในพื นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1 ครั ง จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม 

 

 ผลการติดตาม 
 

1. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 90.00 น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมักเติมอากาศทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  การปลูก
ผักอินทรีย์ การจัดท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 63.33 น าความรู้ได้รับ
มาปฏิบัติทั งหมด รองลงมาร้อยละ 26.67 น าความรู้ได้รับมาปฏิบัติบางส่วน และร้อยละ 10.00 
ไม่ได้น าปฏิบัติเนื่องจากไม่มีเวลา ท าธุรกิจส่วนตัว จากการน าความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 8 .   มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ น รองลงมา
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ร้อยละ 46.67 มีรายได้เพ่ิมขึ นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ และร้อยละ 6 .   
สามารถลดต้นทุนในการท าการเกษตรได้ 

2. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการฯ ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 โดยผู้เข้ารับ
การอบรมร้อยละ 56.67 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ 29.17 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ร้อยละ 12.50 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ 1.67 มีความพึงพอใจ
ระดับน้อย สามารถแจกแจงแต่ละด้าน ดังนี  

2.1 ด้านเนื อหาการอบรม ผู้เข้ารับการการอบรมร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 6.67 มีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง 

2.2 ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิต ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 
43.   มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงร้อยละ  6.67 มีความพึงพอใจระดับมากที่ สุด และ
ร้อยละ 20.00 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2.3 ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 46.67 มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด รองลงความพึงพอใจระดับมากและพึงพอใจระดับปานกลาง เท่ากัน ร้อยละ 
2 .   และร้อยละ 6.67 มีความพึงพอใจระดับน้อย 

2.4 ด้านปัจจัยการผลิต ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 85.00 มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด และร้อยละ 15.00 มีความพึงพอใจระดับมาก 

 . ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 ในด้านอ านวยการภายในศูนย์ฯ บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า  อีก

ทั งขาดแคลนเครื่องจักรในการดูแลและพัฒนาศูนย์ฯ อย่างทั่วถึง ด้านการอบรมประสบ
ปัญหาในการจัดกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั นการด าเนินงานในระยะต่อไป ควรจัดสรร
อัตราก าลังบุคลากร และเครื่องจักร เพื่อดูแลภายในศูนย์ฯ และการจัดท าสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่
องค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถเปิดดูบนสมาร์ทโฟนได้ 

 โครงการศนูย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ
เกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือด าเนินงานสนองพระราชด าริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยน
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กระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชด าริไปยังประชาชน  
ให้สามารถน าไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
บูรณาการการส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื นฐานของศูนย์บริการ
ตามแนวพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ การเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ด้านข้าว ด้านปศุสัตว์ ด้านสหกรณ์ รวม 26  ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงรวบรวมพันธุ์พืช แปลงปลูก
พืชหลังนา แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ 
การท าปุ๋ยหมัก พด. รวม 2,156 ไร่ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์สัตว์น  า 
2,010,000 ตัว 

 . การอ านวยการ และการติดตามผล ติดตามจัดท าแผนบูรณาการการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 1 แผน ประชุมติดตามการด าเนินงาน 6 ครั ง จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 40 เล่ม 
และด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั ง จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จ านวน 1 เล่ม 

 

ผลการติดตาม 
 

1. การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 88.68 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ
ภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.32 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกร
ที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 86.67 เข้ามาเพ่ือฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 51.11 เพ่ือเข้าชมศึกษา
ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ 31.11 เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ 13.33 
เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 6.67 เพื่อร่วมประชุมเกี่ยวกับการปลูกพืช และ
ด้านการท าปศุสัตว์ 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจ
ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 40.91 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 31.82 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 24.55 ระดับปานกลาง และร้อยละ 2.73 ระดับน้อย 

3. การน าความรู ้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู ้ผ่านการอบรมร้อยละ 
86.78 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 55.32 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั งหมด และ
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ร้อยละ 44.68 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้บางส่วน ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.71 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา ขาดเงินทุน บางเรื่องไม่ตรงกับกิจกรรมที่ตนเองท าอยู่ 
และไม่สามารถจดจ าการอบรมได้ทั งหมดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าได้ 

4. ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรน าความรู้ที่ ได้รับไปปฏิบัติ ส่งผลให้มีรายจ่ายใน
ครัวเรือนลดลง จากการน าผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคเฉลี่ย 1,301.89 บาทต่อปี และ
มีรายได้เพ่ิมขึ นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพเฉลี่ย 3,867.92 บาทต่อปี 

5. ด้านสังคม การรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 71.70 
ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอ่ืน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือเลี ยงปลาดุก เลี ยงไก่ การท าปุ๋ยหมัก 
และร้อยละ 28. 0 ไม่ได้มีการรวมกลุ่ม เพราะเกษตรกรไม่มีเวลาไปรวมกลุ่มเนื่องจากต้อง
เอาเวลาส่วนใหญ่ไปงานเกษตรของตนเองเป็นหลัก 

6. ด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อย
ละ 7 .58 เห็นว่าหลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ น 
สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ น (ไส้เดือน) เพิ่มมากขึ น สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ น 
มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน  าธรรมชาติที่เพ่ิมขึ น และร้อยละ 26.42 พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อม 

7. ด้านการขยายผล เกษตรกรร้อยละ 62.26 น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืน
ต่อ เช่น การท าปุ๋ยหมัก การปลูกพืชผักครัว และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 37.74 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาต้องท ากิจกรรมของตนเอง
ภายในฟาร์ม 

8. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ พบว่า ผู้ผ่านการอบรม
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 พึงพอใจ
ต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.54 พึงพอใจต่อสถานที่
จัดอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 และมีความพึงพอใจต่อศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงฯ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.49 

9. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ขาดการ

รวมกลุ่มเพื่อการผลิต ส่งผลท าให้ประสบปัญหา ทางด้านต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง และ
อ านาจการต่อรองราคาค่อนข้างต่ า ดังนั นควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามกลุ่มของเกษตรกร อีกทั งเพ่ือให้
เกษตรกรยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคา
สินค้าเกษตรได้ 
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 โครงการศนูย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนองพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทาน
ให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์
และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ขาดแคลน และราษฎรที่
ยากจนในเขตพื นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่
เหมาะสมกับสภาพพื นที่ เพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร ผู้สนใจ น าไปพัฒนาการประกอบอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพื นที่โครงการ ได้แก่ ที่ดินในพระปรมาภิไธย จ านวน 4 แปลง เนื อที่รวม 151 
ไร่   งาน 57 ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม ป่าโคกดงน้อย เนื อที่ 
700 ไร่ และพื นที่ส่งเสริม ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื นที่รอบศูนย์
พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ พื นที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พื นที่อ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พื นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั งประชากรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื นที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคง
ชายแดน พื นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และมีเป้าหมายในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารระดับ
ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า  ,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนที่บริโภคอย่างเพียงพอ 
ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ การเพาะเลี ยงสัตว์
น  า การเลี ยงสัตว์ปีก การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม การทอผ้าเบื องต้น การเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื นบ้าน 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การจัดท าบัญชี และการส่งเสริมอาชีพเสริมการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน
โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ รวม 620 ราย 
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2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์
น  า 1 แห่ง การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก พด. แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผล แปลงพืช
สมุนไพร รวม 2 7 ไร่ 

 . การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ สุกร 50 ตัว สัตว์ปีก 850 ตัว วัสดุการเกษตร
บ ารุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อนผลสด 4 ไร่ และก้อนเชื อเห็ด  ,000 ก้อน 

4. การผลิตปัจจัยการผลิต อาทิ พันธุ์สัตว์น  า 510,000 ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก 3,550 
ตัว ผลิตลูกสุกร 90 ตัว 

5. การอ านวยการ และการติดตามผล ประชุมคณะท างาน/ประชาคมเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 2 ครั ง ติดตามผลการด าเนินงาน 8 ครั ง และจัดท ารายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 1 ครั ง รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพ่ือเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั ง ติดตามผลการด าเนินงาน ในพื นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั ง 

 

ผลการติดตาม  
 

1. การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 82.50 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ
ภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 17.50 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกร
ที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 72.7  เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 
รองลงมาร้อยละ 51.52 เพื่อฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 15.15 เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต และ
ร้อยละ 9.09 เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจ
ต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.1  โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 61.67 มีความรู้
ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 27.91 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
10.00 ระดับปานกลาง และร้อยละ 0.42 ระดับน้อย 

3. การน าความรู ้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู ้ผ่านการอบรมร้อยละ 
6 .75 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 76.94 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้บางส่วน และ
ร้อยละ 2 .06 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ  6.25 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา ไม่มีวัตถุดิบ ไม่มีเงินทุน และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก จึงไม่
สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าได ้

4. ประโยชน์จากการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ผู้ผ่านการอบรมมีรายจ่ายใน
ครัวเรือนลดลงจากการน าผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคเฉลี่ย 4,978 บาทต่อปี และมีรายได้
เพ่ิมขึ นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพเฉลี่ย 2,562.50 บาทต่อปี 
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5. การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 67.50 มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ น โดยเกษตรกรร้อยละ 92.59 ดินมีคุณภาพดีขึ น 
รองลงมาร้อยละ 55.56 สิ่งมีชีวิตในดิน (ไส้เดือน) มีปริมาณเพ่ิมขึ น ร้อยละ   .   สภาพอากาศดี
ขึ น และร้อยละ 11.11 มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน  าธรรมชาติเยอะขึ น ส่วนที่เหลือร้อยละ 
 2.50 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

6. การขยายผล ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 52.50 น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ 
เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด 
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ การท าเครื่องหอม ส่วนที่เหลือร้อยละ 47.50 ไม่ได้
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพื นที่ข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน 

7. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ พบว่า ผู้ผ่านการอบรม
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 พึงพอใจต่อ
วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 พึงพอใจต่อสถานที่จัด
อบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4. 9 และมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตาม
พระราชด าริในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 

8. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
8.1 ด้านอ านวยการ การด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าภายในศุนย์ฯ ท าให้บางครั งการ
ติดต่อประสานงานไม่สะดวกเท่าที่ควร ในส่วนของจุดเรียนรู้/จุดสาธิต บางจุดยังไม่มีเจ้าหน้าที่
ประจ าจุด ท าให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า อาจจะไม่ได้รับความรู้
เท่าที่ควร ดังนั นหน่วยงานในพื นที่ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่มาประจ าที่จุดเรียนรู้เพ่ือให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
หรือจัดตั งจุดเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยน าเอาความรู้ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงมาด าเนินการใน
จุดเดียวกัน 

8.2 ด้านการอบรม ส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่ม
เพ่ือท ากิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรบางรายอายุมาก และมี
ภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานประจ ามากจึงท าให้ไม่มีเวลา ดังนั นหน่วยงานในพื นที่ควรให้ความรู้  
ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรตระหนัก และทราบถึง
ข้อดีของการรวมกลุ่ม 

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื นที่ห่างไกล สามารถ
เข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราว
เดียวกัน รวมทั งเพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหา
ทางการเกษตรร่วมกัน เป้าหมายการจัดงานคลินิกเกษตร  08 ครั ง 77 จังหวัด ระยะเวลา
โครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
  

ด าเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  08 ครั ง มีเกษตรกรใช้บริการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 198,408 ราย ให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้ค าแนะน าการจัดการดิน-น  า-พืช 
2,51  ตัวอย่าง สนับสนุนสารเร่ง พด. 146,6 8 ซอง น  าหมักชีวภาพ 1 2,656 ขวด และติดตาม
เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรในไตรมาสที่ 4 ปี 256  ในพื นที่ 45 จังหวัด เกษตรกร 
2,430 ราย 
 

ผลการติดตาม 
 

1. ส านักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยด าเนินการจัดงาน 77 จังหวัด จังหวัดละ 4 ครั ง รวม  08 ครั ง  
ครบตามเป้าหมาย โดยภายในงานมีการให้บริการในคลินิกหลัก 9 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิก
ดิน คลินิกข้าว คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิก
ชลประทาน และคลินิกเสริม เช่น คลินิกวิชาการเกษตร คลินิกผึ ง คลินิกเกษตรและสหกรณ์ 
คลินิกหม่อนไหม คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกบริษัทเอกชน เกษตรกรเข้ารับบริการ
คลินิกต่าง ๆ จ านวน 242,401 ราย เกินกว่าเป้าหมายร้อยละ 15.00 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมทั งสิ น 22.4407 ล้านบาท ร้อยละ 99.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 22.75 9 ล้านบาท 

2. ผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการคลินิก เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรร้อย
ละ 59.00 มีวัตถุประสงค์เพ่ือมาเที่ยวชมงาน ส่วนที่เหลือร้อยละ 41.00 มาขอรับเอกสารความรู้
เกี่ยวกับการท าการเกษตรในด้านต่าง ๆ และของแจกหรือปัจจัยการผลิต รวมทั งปรึกษาปัญหา
ในการท าเกษตร ซึ่งหลังจากเข้ารับบริการแล้วเกษตรกรร้อยละ 61.00 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรเพ่ิมขึ น ที่เหลือร้อยละ  9.00 ได้รับแจกของหรือปัจจัยการผลิต ได้รับค าแนะน า
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการท าเกษตร และได้ชมการสาธิต โดยเกษตรกรร้อยละ 70.00 มีการน า
ความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ท าให้ปัญหาในการท าการเกษตรลดลง ช่วยลดการใช้
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สารเคมีในการเกษตร ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตบริโภคหรือจ าหน่าย ส่วนเกษตรกรร้อยละ  0.00 
ที่ไม่น าความรู้ หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ให้เหตุผลว่าต้องการเข้าไปชมงานทั่วไปเพียงอย่าง
เดียว เกษตรกรบางรายมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และไม่มีเงินทุนในการปรับปรุงตาม
ค าแนะน า 

 . ความพึงพอใจในภาพรวม เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 89.00 มีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานมีการแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมตัวมาเข้ารับบริการ  เจ้าหน้าที่
ประจ าคลินิกให้บริการได้รวดเร็ว เอาใจใส่ผู้มาเข้ารับบริการ พร้อมทั งให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี รวมทั งสถานที่ที ่ใช้จัดงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดงานมีความเหมาะสม  
ส่วนใหญ่จัดงานในพื นที่ ท าให้เกษตรกรเดินทางมารับบริการได้สะดวก 

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
4.1 เนื่องจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด าเนินการมาตั งแต่ปี 2545 อีกทั ง  

บางพื นที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่มารับผิดชอบงาน
ต่อไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ดังนั น กรมส่งเสริมการเกษตรควรมี
การทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน  ทั งนี เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

4.2 เพ่ือให้การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเข้าชมงานของเกษตรกรที่มาขอรับความรู้ในการท า
การเกษตร ดังนั นหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในแต่ละพื นที่ควรมีการสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับ
ความรู้ทางการเกษตรที่ต้องการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดงานคลินิก ทั งนี เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท าเกษตรของตนเองได้ 

 
 

 โครงการเกษตรวิชญา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาพื นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื นที่สูง ขยายผล
สู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการท างานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ในการท าเกษตร
แบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ 
เกษตรกรสามารถใช้พื นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื นที่ หมู่ที่ 4 บ้านกองแหะ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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เนื อที่ 1, 50 ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้
ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
และราษฎร ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ ปลูกจิตส านึกในการ

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร การผลิตพืชผักปลอดภัย การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดท าบัญชี การ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 
ขั น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากร สหกรณ์และประสิทธิภาพ รวม  50 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ  การปลูกธัญพืชเมืองหนาว การใช้
ปุ๋ยพืชสด การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมักสูตร พด. รวม 710 ไร่ 2 งาน และจุดสาธิต
การเพาะเลี ยงสัตว์น  า 1 แห่ง 

 . การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน 2 ไร่ 
และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอด 100 ราย และการผลิตปัจจัยการผลิต อาทิ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื นที่สูง เมล็ดพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว รวม 17 ไร่ 

4. การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการจัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์ส าหรับแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 1 งาน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน   ครั ง ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมเส้นทางล าเลียง 2 กิโลเมตร ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน  า 100 ไร่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนติดตามการด าเนินงานโครงการฯ 16 ครั ง 
จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการฯ 2 ครั ง รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน 8 ครั ง ในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผู้ผ่านการอบรมจาก
ศูนย์อ านวยการโครงการฯ 1 ครั ง จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม และร่วมประชุม
คณะท างานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค   ครั ง 

 

ผลการติดตาม 
  

1. การน าความรู้ไปปฏิบัติ ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 82.07 น าความรู้
ไปปฏิบัติ และร้อยละ 17.93 ไม่น าไปปฏิบัติ เนื ่องจากไม่มีวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติ ไม่มีเงินทุน อายุมาก และไม่สามารถจดจ าค าแนะน าได้ทั งหมด 

2. ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 51.96 น าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติแล้ว เกิดผลของการเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่ายลดลงหรือรายได้เพ่ิมขึ น โดยมีรายจ่าย
ลดลงเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,305 บาทต่อปี จากการลดรายจ่ายด้านกล้าพันธุ์อโวคาโด และพันธุ์ปลา
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ส่งเสริมและฝึกอบรม การเก็บพันธุ์พืชของตนเองเพ่ือใช้ผลิต
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ในฤดูกาลถัดไป ค่าปุ๋ยเคมี/สารเคมี สินค้าบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ ปลา หน่อไม้ แยมหม่อน  
น  าหม่อน ผัก ไข่ไก่ รวมทั งค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ได้แก่ การเสี่ยงโชค และแอลกอฮอล์ และมี
รายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยครัวเรือนละ 540 บาทต่อปี จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั ง
รายได้จากเงินปันผลสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 48.04 ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

 . ด้านสังคม ผู ้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 55.86 ไม่เคยถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อ่ืน เนื่องจากเป็นความรู้เดิมที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้ว และไม่มีเวลา รองลงมาร้อยละ 
19. 1 ถ่ายทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตาม และร้อยละ 24.8  มีผู้ปฏิบัติตาม นอกจากนี เกษตรกร
ร้อยละ   .79 เกิดการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเดิมในพื นที่
ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการท าบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านกองแหะ 2) กลุ่มสหกรณ์
การเกษตรบ้านกองแหะ  ) กลุ่มเกษตรกรบ้านกองแหะ 60 ราย และ 4) กลุ่มแปรรูปชุมชนบ้าน
กองแหะ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมร้อยละ 86.96 น าความรู้ไปปฏิบัติแล้วส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ น ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร การใช้เชื อจุลินทรีย์และแมลงควบคุม
ศัตรูพืช และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั น) พบว่า เกษตรกรลดการใช้สารเคมี หันมา
ใช้สารอินทรีย์ในการท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ น โดยเฉพาะปุ๋ยหมัก น  าหมักชีวภาพ แมลงและ
เชื อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ส่งผลให้ดินมีความร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์มากขึ น ปลูกพืช
เจริญเติบโตงอกงามดีขึ น 

5. ด้านความยั่งยืน ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกการอบรมร้อยละ 68.28 
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ 18.62 ไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการต่อหรือไม่ และ
ร้อยละ 1 .10 ไม่ด าเนินการต่อ ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่แน่ใจจะด าเนินการต่อ และไม่
ด าเนินการ เนื่องจากไม่มีปัจจัยการผลิตเพ่ือด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์การ
เลี ยงแมลงก าจัดศัตรูพืช พื นที่ส าหรับปลูกไผ่ และยังไม่มีเวลาน าความรู้ไปปฏิบัติ 

6. ด้านความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 โดยเห็นว่าพึงพอใจ
ด้านสถานที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมากที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.87 รองลงมาพึงพอใจต่อ
ด้านความรอบรู้ของวิทยากรในเนื อหาวิชาที่ถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย การน าเสนอ
ครบถ้วน และบุคลิกภาพในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.8  พึงพอใจแปลงสาธิต/สถานที่ดูงาน
ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 พึงพอใจการลงทะเบียนในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
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4.79 พึงพอใจด้านระยะเวลาอบรมระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 พึงพอใจด้านการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้สอบถามหากมีข้อสงสัย รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมน าความรู้ที่ถ่ายทอด ทดลองปฏิบัติในช่วงอบรมระดับ
มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 พึงพอใจด้านเนื อหาการฝึกอบรม เนื อหาสอดคล้องกับ
ความสนใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 44.46 และพึงพอใจด้านเอกสาร ปัจจัยการผลิต 
ผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 

7. หลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ต้องการอบรมในครั งต่อไป ได้แก่ การท า
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ การปลูกพืช ได้แก่ ผลไม้ อโวคาโด ไผ่ และการท าเฟอร์นิเจอร์จากไผ่     
ผักเศรษฐกิจ การเลี ยงสัตว์ การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การตลาดและการผลิต และการเลี ยงแมลง
ควบคุมศัตรูพืช 

8. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการส่งเสริมและฝึกอบรมมีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย 

ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมใกล้เคียงกันเกษตรกรมีภาระงานในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก ท าให้  
ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมได้ครบทุกหลักสูตร  มีทั งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรจัดท าหลักสูตรการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ และเกิดการน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น ขยายผลไป
ยังกลุ่มเป้าหมายในพื นที่ใกล้เคียง รวมทั งควรเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร
ในฐานเรียนรู้เพ่ิมขึ น เพ่ือให้น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี การพิจารณา
หลักสูตรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกพืชผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในพื นที่ 
การแปรรูปผลผลิตการเกษตร และเพ่ิมช่องทางการตลาดให้ครบวงจร 

 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ิมความสามารถและโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป้าหมาย 
เพ่ือเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ทางด้านการเกษตรทั งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุง
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ดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ให้แก่เกษตรกร 
ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื นที่ และขยายผลไปยังพื นที่ใกล้ เคียงในอ าเภออ่ืน ๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ และพื นที่ หมู่ 8 ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื อที่ 25 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 
2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ เทคโนโลยีการผลิต
ข้าว การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าบัญชี แปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
บริหารจัดการ การผลิตผักปลอดสารพิษ รวม  49 ราย 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงต้นแบบด้านวิชาการเกษตร 
แปลงผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ การปลูกข้าวแบบใช้น  าน้อย 
การใช้ปุ๋ยพืชสด การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ รวม 9  ไร่ และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 1 แห่ง 
และ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ สัตว์ปีก 100 ตัว วัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน 2 ไร่ 

 . การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 1 จุด 
และป้ายองค์ความรู้ประจ าจุดเรียนรู้หม่อนไหม 1 จุด ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื นที่
โครงการฯ 1 โครงการ จัดประชุมคณะท างานและสนับสนุนติดตามการด าเนินงานโครงการฯ 16 ครั ง 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการฯ 1 รายการ จัดท ารายงานประจ าปี 1 ครั ง 
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 ครั ง 
ในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการฯ 
1 ครั ง จัดท าเล่มรายงานการติดตามศูนย์อ านวยการโครงการฯ 1 เล่ม 

 

ผลการติดตาม 
 

1. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 81.38 น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
และร้อยละ 18.62 ไม่น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีเวลา ไม่มีตลาด วิธีการปฏิบัติ
ซับซ้อน เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจ ไม่ได้ท าการเกษตร (อยู่ระหว่างการศึกษา) อายุมาก และไม่มีเงินทุน 

2. ด้านเศรษฐกิจ การน าความรู้ที ่ได้รับไปปฏิบัติแล้วส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 
67.89 มีการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลงหรือรายได้เพ่ิมขึ น และร้อยละ  2.11ปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลง 

 . ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 42.07 มีการรวมกลุ่ม และร้อยละ 57.93 
ไม่มีการรวมกลุ่ม เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้เท่านั น นอกจากนี ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 
52.41 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ได้แก่ เพื่อนบ้าน ญาติ และร้อยละ 47.59 ไม่ได้น า
ความรู้ไปถ่ายทอดต่อ 
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4. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 92.31 เห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลง
เกษตรมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ น จากการผลิตสารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ น  าหมักชีวภาพ และการลด
การใช้สารเคม ี

5. ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ 40.00 น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติทั งหมด 
รองลงมาร้อยละ 30.34 ไม่ปฏิบัติแล้ว และร้อยละ 29.66 น าไปปฏิบัติเพียงบางส่วน นอกจากนี  
เกษตรกรที่น าความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 71.7  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ 16.55 
ยังไม่แน่ใจจะด าเนินการต่อหรือไม่ และร้อยละ 11.72 ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจากไม่มีเวลา อายุมาก 
และท าการเกษตรในปริมาณน้อย เป็นต้น 

6. ระดับความพึงพอใจของของเกษตรกร ในภาพรวมพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 โดยมีความพึงพอใจด้านการอบรม ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 
ด้านวิทยากร ระดับมากที่สุดมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.97 ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการอบรมของผู้ผ่านการอบรม ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 ด้านแปลงสาธิต/
ศูนย์อ านวยการฯ ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 ด้านสถานที่ในการอบรม ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.90 ด้านระยะเวลาในการอบรม ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 ด้านความ
เหมาะสม ของการเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.87 และด้าน
ความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 

7. เรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการอบรมในครั งต่อไป ได้แก่ การท าการเกษตร สินค้าข้าว 
และล าไย อาชีพเสริมเพิ่มรายได้และการแปรรูป เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จากสินค้าเกษตร ในพื นที่ การแปรรูปมะม่วง ชาใบหม่อน และชาเชียงดา เป็นต้น สารชีวภัณฑ์/
อินทรีย์ เช่น การถ่ายทอดความรู้ด้านประโยชน์ของสารอินทรีย์/ชีวภัณฑ์ อันตรายจากการใช้
สารเคมี รวมทั งการผลิตและการใช้สารอินทรีย์/ชีวภัณฑ์ที่ถูกต้อง การเกษตรด้านปศุสัตว์ เช่น 
การเลี ยงไก่พันธุ์พื นเมือง ไก่ไข่อารมณ์ดี และ หมูหลุม การตลาดออนไลน์/การเพิ่มช่องทาง  
การจัดจ าหน่าย/การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์
ทดแทนไฟฟ้าในแปลงเกษตร การผลิตน  ามันไบโอดีเซล ระบบน  าอัจฉริยะ และเทคโนโลยี เพ่ือ
ทดแทนแรงงานในภาคเกษตร การเกษตรด้านประมง เช่น การเลี ยงกุ้งฝอย และการเลี ยงปลา
สลิด การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ พืชเศรษฐกิจ/พืชทางเลือกที่เหมาะสมใน
พื นที่ การขยายพันธุ์พืช แมลงเศรษฐกิจ (ผึ ง) การบันทึกบัญชีครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ 

8. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
8.1 เกษตรกรบางส่วนได้รับความรู้จากการส่งเสริมและฝึกอบรมในเรื่องเดิมซึ่ง

เคยได้รับการอบรมมาแล้ว ควรประชาสัมพันธ์โครงการ และขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ไปยัง
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พื นที่ใกล้เคียง เพ่ือลดปัญหาการส่งเสริมและฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เคยได้รับการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมมาก่อนแล้ว 

8.2 ผู้เข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่ไม่น าความรู้ไปปฏิบัติ เนื่องจาก  
ไม่มีเวลา และอายุมากควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ และมีความพร้อมในการน าความรู้     
ไปปฏิบัติก่อนเป็นล าดับแรก 

8.  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมและฝึกอบรมไม่สามารถลงพื นที่เพื่อด าเนินการติดตามผลและ
ให้ค าแนะน าการน าความรู้ไปปฏิบัติ 

 

 โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการท างาน
กับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืน โดนยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั ง เพื่อสร้างทางเลือกในการด ารง
ชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จาก
กิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่าง
ที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่าย 
และสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีล าดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด 
พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน
ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาขับเคลื่อนการ พัฒนา
ชุมชนต่อไปได้ด้วนตนเอง เพ่ือส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน 
เพ่ือให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ ในพื นที่ อย่างเท่าเท ียม มีการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เป้าหมายพื นที่ลุ่มน  าห้วยเมืองงาม 
พื นที่รวมประมาณ  7,119 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน 
บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ 20 หมู่บ้านย่อยในต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ รวมถึงพื นที่นอกโครงการฯ จ านวน 11 หมู่บ้าน ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 
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ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ การปลูกมะม่วง 
การปลูกกาแฟ การปลูกพืชผักปลอดภัย การจัดท าบัญชี รวม 200 ราย และส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงส่งเสริมการเกษตรปลูก
มะม่วง ส่งเสริมการเกษตรการปลูกกาแฟ ส่งเสริมเกษตรการปลูกพืชผักปลอดภัย แปลงเก็บ
รวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวอีโตให้บริสุทธิ์ และแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีกับพันธุ์อีโต  
รวม 102 ไร่ 

 . การอ านวยการ และการติดตามผล ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ติดตามงานในพื นที่ 4 ครั ง จัดประชุมคณะท างานโครงการฯ  5 ครั ง รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 8 ครั ง ในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะท างานระดับ
จังหวัด/ระดับภูมิภาค   ครั ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการฯ 1 ครั ง และ
จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม 

 

ผลการติดตาม 
  

1. การน าความรู้ไปปฏิบัติ ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 55.45 มีการน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ การใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและ
การล้างสารพิษตกค้างในพืชผัก การเสียบยอดและดูแลสวนมะม่วง การปลูกกาแฟ การจดบันทึก
บัญชีต้นทุนอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และร้อยละ 44.55 ไม่น าไปปฏิบัติ 
เนื่องจากไม่มีสวนมะม่วง มะม่วงในแปลงยังไม่มีผลผลิต ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูป 
รายละเอียดการจดบันทึกบัญชีค่อนข้างเยอะจดจ าวิธีการบันทึกไม่ได้ สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม
แก่การปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เป็นต้น 

2. ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 46.43 น าความรู้ไปปฏิบัติ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้จากการจ าหน่ายมะม่วงดอง เงินปันผล
ประจ าปีจากสหกรณ์ฯ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีสารเคมี ค่าพันธุ์และค่าจ้างเสียบยอดมะม่วง ลดต้นทุน
การผลิตจากการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพและ การดูแลสวนมะม่วงตามหลักการปฏิบัติ
ทางเกษตรที่ดี (GAP) เป็นต้น และร้อยละ 53.57 ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่าแปลงกาแฟยังไม่มีผลผลิต การจดบันทึกบัญชีรายรับ – จ่าย
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพขาดความต่อเนื่อง และเป็นการแปรรูปเป็นการฝึกทดลองปฏิบัติ 

 . ด้านสังคม ผู ้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 63.64 ไม่เคยถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อ่ืน เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรที่สนใจส่วนใหญ่เข้าร่วมฝึกอบรมเหมือนกัน เพ่ือนบ้าน
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ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และจดจ ารายละเอียดวิธีการจดบันทึกไม่ได้ และร้อยละ 19.09 
ถ่ายทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตาม เช่น การเสียบยอดมะม่วง การปลูกและดูแลกาแฟ การล้างสารพิษใน
พืชผัก เป็นต้น ในด้านการรวมกลุ่ม พบว่า ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 23.62 มีการ
รวมกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ด าเนินการในพื นที่ก่อนการส่งเสริมและฝึกอบรม จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จ ากัด 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรที่ 5 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย พบว่าผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติ
แล้วสิ่งแวดล้อม ในแปลงเกษตรเกิดความเปลี่ยนแปลงร้อยละ 46.76 จากการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีในระยะเวลาและปริมาณที่เหมาะสม ปลอดภัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพเพ่ิมขึ น 
ส่งผลให้สภาพดินดีขึ น ร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มน้าไม่แข็งกระด้าง 

5. ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 83.33 น าความรู้ไป
ปฏิบัติแล้วด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การเสียบยอดมะม่วง การดูแลสวนมะม่วงตามหลักการ
ปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และการล้างสารพิษในพืชผักก่อนบริโภค ดูแลรักษาแปลงกาแฟ เป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ และจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ 

6. ความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริม
และฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 โดยมี
ความพึงพอใจในด้านเนื อหาสอดคล้องกับความสนใจในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 
ด้านวิทยากรมีความชัดเจนในการบรรยาย การน าเสนอครบถ้วนระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.71 ด้านระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 
ด้านการมีส่วนร่วมในการอบรมพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.71 ด้านเอกสาร/
ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 และด้านสถานที่ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.86 

7. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
7.1 การน าความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ สามารถลด

ต้นทุนการผลิต ท าให้มีรายได้เสริม และช่วยให้ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร 

7.2 ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการจดบันทึก
บัญชีต้นทุนอาชีพได้ แต่มีข้อจากัด เช่น อายุเยอะ จดจ าขั นตอนการจดบันทึกไม่ได้ อีกทั งการจด
บันทึกขาดความต่อเนื่อง ควรคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและฝึกอบรมตาม
ความสนใจในเนื อหาความรู้ เพศ และอายุ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการนาความรู้ไปปฏิบัติแล้วก่อให้เกิด
รายได้หรือลดรายจ่าย ในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสร้างอาชีพใหม่ 
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7.  หลักสูตรเนื อหาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผู้ผ่าน
การส่งเสริมและฝึกอบรมสนใจจะปฏิบัติค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่นิยมบริโภคข้าว ฟักทอง หรือ
มะม่วงในรูปแบบแปรรูป อีกทั งการรวมกลุ่มแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายยังไม่มีตลาดที่แน่นอน เนื อหา
ความรู้ที่ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต้องการเรียนรู้ ได้แก่  ด้านพืช ส่งเสริมให้ความรู้และ
สนับสนุนการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก เช่น อโวคาโด มะม่วง เงาะ ยางนา เสาวรส  
แก้วมังกร เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ การเลี ยงสุกร เลี ยงไก่ ด้านประมง การเลี ยงปลา ด้านการแปรรูป
ผลิตทางการเกษตรที่ผลิตในพื นที่พร้อมหาตลาดรองรับ และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่แม่บ้าน
หรือกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตร และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจการจดบันทึกบัญชีใน
รูปแบบต่างๆ เช่น แอปพลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการนาความรู้ ไปปฏิบัติแล้ว
ก่อให้เกิดประโยชน์ 

7.4 แปลงกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของเกษตรกรประสบปัญหาต้นแห้งตายเพราะ
ขาดน  าและพื นที่ ไม่เหมาะสม ส่วนต้นกาแฟที่เหลือก็เจริญเติบโตช้าไม่ค่อยสมบูรณ์ ควรวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพื นที่แปลงปลูกกาแฟก่อนสนับสนุนต้นพันธุ์ เพ่ือลดปัญหาต้นกาแฟแห้งตาย
เนื่องจากขาดน้าหรือพื นที่ไม่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลและให้คาแนะนาในการแก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่อง 
 

 โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ 
การประกอบอาชีพ และที่ดินท ากิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผล
การพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อ
การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น  า ป่าไม้ และสัตว์ เพ่ือ
การพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราช
ปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพ่ือการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน ระยะเวลา
โครงการ ปีงบประมาณ 2564 
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ผลการด าเนินงาน 
 

1. พื้นที่ลุ่มน้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ เทคโนโลยี

การปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ ความรู้ด้านข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การบริหารจัดการสหกรณ์ การจัดท าบัญชี รวม 247 ราย 

1.2 การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงระบบอนุรักษ์ดินและน  า 
แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด แปลงสาธิตการท าปุ๋ยหมัก แปลงสาธิตการท าและใช้น  าหมักชีวภาพ 
แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  า แปลงฝึกอาชีพทางการเกษตร แปลงพืชผัก
สมุนไพรพื นบ้านและยารักษาโรค แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส ารอง รวม 870 ไร่ 

1.  การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดข้าวพันธุ์ดี 2 ไร่ และสนับสนุน
พันธุ์สัตว์ปีก 100 ตัว และการผลิตปัจจัยการผลิต อาทิ ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น  า 100,000 ตัว 

1.4 การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านสหกรณ์แก่เกษตรกร  0 ราย สนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 4 ครั ง ติดตามผู้ผ่าน
การอบรม 1 ครั ง มีการจัดประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม 7 ครั ง ติดตาม
การด าเนินงานในพื นที่และรายงานผล 12 ครั ง และบูรณาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ราษฎร
ในพื นที่โครงการ 4 ครั ง 

2. พื้นที่ลุ่มน้ าหมัน จังหวัดเลย 
2.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ ส่งเสริม

การเลี ยงสัตว์ปีก การบริหารจัดการสหกรณ์ การจัดท าบัญชี เทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื นที่ การคัดและผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทอผ้ามัดหมี่ให้ได้คุณภาพ รวม  29 ราย 

2.2 การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงผลิตและการคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าวไร่บริสุทธิ์ แปลงระบบอนุรักษ์ดินและน  า แปลงการท าและใช้น  าหมักชีวภาพ แปลง
การท าปุ๋ยหมัก แปลงการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น แปลงพืชผักสมุนไพรพื นบ้านและยารักษาโรค รวม 6 2 ไร่ 

2.  การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์สัตว์ปีก รวม 50 ตัว จัดหาแหล่งน  า
โดยการก่อสร้างระบบน  าเพ่ือสนับสนุนพื นที่ในเขตชลประทาน ด าเนินการก่ออสร้างแล้วร้อยละ 
90.00 มีพื นที่ได้รับน  า 400 ไร่ และการผลิตปัจจัยการผลิต ได้แก่ การผลิตพันธุ์สัตว์น  า 200,000 ตัว 

2.4 การอ านวยการ และการติดตามผล สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
8 ครั ง จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน 2 เดือน ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ 15 ครั ง และ
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 50 เล่ม ส าหรับการติดตามผู้ผ่านการอบรม 112 ราย 
ด าเนินการได้ 60 ราย เนื่องจากมีเกษตรกรในพื นที่ติดเชื อโควิด 19 
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ผลการติดตาม 
 

1. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 77.18 น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ 
และร้อยละ 22.82 ไม่ได้น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ เนื่องจากจ าค าแนะน าไม่ได้ ไม่มีปัจจัยการผลิต
ในการต่อยอดในระยะยาว บางหลักสูตรไม่เหมาะสมกับพื นที่ในการปลูกพืช และเกษตรกร
บางรายประกอบอาชีพเดิมที่ท าอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่มีเวลาท ากิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ิมเติม เป็น
ต้น 

2. ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติส่งผลให้ร้อยละ 46.15 เกิดผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางรายได้เพ่ิมขึ นหรือรายจ่ายลดลง และร้อยละ 5 .85 ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ 

 . ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.77 ไม่มีการรวมกลุ่มภายหลัง
การฝึกอบรม เนื่องจากการอบรมถ่ายทอดความรู้เป็นการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งผู้ผ่าน
การอบรมสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการรวมกลุ่ม และร้อยละ 
 4.2  มีการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม โดยเป็นกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วและได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 5 .14 เมื่อน าความรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็น
ว่าสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ น 

5. ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 61.75 น าความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องทุก
กิจกรรม รองลงมาร้อยละ 26.17 ไม่ได้น าความรู้ไปปฏิบัติแล้ว และร้อยละ 12.08 น าความรู้ไป
ปฏิบัติบ้างในบางครั ง 

6. ด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื อหาการอบรม ระยะเวลา การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น วิทยากร การลงทะเบียน สถานที่อบรม และแปลงสาธิต และเรื่องที่
ผู้เข้าอบรมต้องการให้มีการส่งเสริมและฝึกอบรมในครั งต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมด้านพืช เช่น  
พืชที่เหมาะสมกับพื นที่ การแก้ปัญหาโรคและแมลงในพื นที่ เป็นต้น การส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ 
เช่น การเลี ยงไก่ และสุกร เป็นต้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การบริหารจัดการน  า
ในแปลงเกษตร การประกอบอาชีพ / อาชีพเสริม  

7. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส ารวจความต้องการของเกษตรกร ก่อนการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรได้น า
ความรู้ไปใช้ได้ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นที่พร้อมเรียนรู้และ
สนใจรูปแบบการเกษตร พร้อมรับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือเป็นแกนน าในการขยาย
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ความรู้ไปถึงเกษตรกรรุ่นเดิม หน่วยงานควรมีการวางแผนและบูรณาการร่วมกันในหลักสูตรที่จะ
ส่งเสริมและฝึกอบรมเพ่ือไม่ ให้ เกิดความซ  าซ้อนกัน ควรเน้นการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วม             
ให้เกษตรกรเข้าถึงแปลงสาธิต และศูนย์การเรียนรู้ที่ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ น หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง และก่อนลงพื นที่ควรมีการแจ้ง           
ให้เกษตรกรทราบ เพ่ือให้เกษตรกรได้เตรียมค าปรึกษา 

 

 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดน่าน 
 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริม
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
จุดม่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” เป้าหมาย พื นที่ทรงงาน ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
และพื นที่ขยายผล ในอ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดน่าน ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ พัฒนาการปลูก
และยกระดับการผลิตข้าว การผลิตและการตลาดหม่อนผลสด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิต การ
ปลูกพืชผัก การปลูกไผ่เศรษฐกิจ การปลูกชาอู่หลง ความรู้ด้านปศุสัตว์ การประยุกต์ใช้แนว
พระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน รวม 481 ราย และพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 กลุ่ม 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงการอนุรักษ์ดินและน  า แปลงสาธิต
การใช้ปุ๋ยพืชสด การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก พด การปลูกชาอู่หลง การจัดการ
ศัตรูพืชชุมชน การปลูกแก้วมังกร รวม 1,120 ไร่ 2 งาน และจุดสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 2 แห่ง 

 . การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าวพื นเมืองเพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 5 ไร่ พันธุ์สัตว์น  า 100,000 ตัว พันธุ์สุกร 48 ตัว พันธุ์สัตว์ปีก 705 ตัว และ
การผลิตปัจจัยการผลิต อาทิ ลูกสุกร 50 ตัว ลูกสัตว์ปีก 1,112 ตัว 

4. การอ านวยการ และการติดตามผล ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 1 ราย จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 5 ครั ง 
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ติดตามงานในพื นที่โครงการ 8 ครั ง และร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค 4 ครั ง 
ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ 74 ราย และจัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้า
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 1 เล่ม 

 

ผลการติดตาม  
 

1. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.00 น าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแปลงตนเอง เช่น การเลี ยง และบ ารุงรักษาปศุสัตว์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 
4.00 ไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์เนื่องจากมีอายุมาก และทุพลภาพ 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ด้านรายได้ ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 76.47 มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 

(เพ่ิมขึ น) และร้อยละ 2 .5  ไม่เปลี่ยนแปลง โดยกิจกรรมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้
เพ่ิมขึ น ได้แก่ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี ยงสุกร และด้านประมง เช่น การเลี ยงปลาดุก 

2.2 ด้านรายจ่าย ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 50.00 มีรายจ่ายเฉลี่ยต่ ากว่า 5,000 
บาทต่อเดือน รองลงมาร้อยละ 32.00 มีรายจ่ายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 10.00 
มีรายจ่ายเฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 6.00 มีรายจ่ายเฉลี่ยมากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือนขึ นไป และร้อยละ 2.00 มีรายจ่ายเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน โดยรายจ่าย
หลักของครัวเรือนร้อยละ 54.88 เป็นค่าอาหาร รองลงมาร้อยละ 2 .17 ค่าลงทุนท าการเกษตร 
ร้อยละ 9.76 ค่าน  า/ค่าไฟ ร้อยละ 7. 2 ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ และร้อยละ 4.88 ค่ารักษาพยาบาล 

3. ด้านความยั่งยืน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.84 ได้น าความรู้/การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพฯ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ 6.12 ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และร้อยละ 2.04 
ไม่ได้น าไปปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ 

4. ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรต้นแบบ 
และเกษตรกรผู้ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (ท่ัวไป) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย  .58 และ  .52 ตามล าดับ โดยมีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การด าเนินงานด้านเกษตรของโครงการฯ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน การได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตรในระดับปานกลาง 

5. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
5 .1  ด้ าน โครงสร้ าง/รูปแบบองค์ ประกอบของคณ ะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการ คณะท างานโครงการมีลักษณะหลากหลาย/ข้อจ ากัดในการบูรณการขับเคลื่อน
แผนงานโครงการ อาทิ ภารกิจบางกิจกรรมมีความซ  าซ้อน  เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการ
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ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ด าเนินงานสนองพระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเอกภาพ
และสอดคล้องซึ่งกันและกัน ควรมีแนวทางในการปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงาน
โครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบูรณาการด้านเกษตรอ านวยการ/ด าเนินการอยู่ หรือ
ระบบการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน่วยงานแต่ละหน่วยร่วมกันด าเนินงานภายใต้โครงการ  
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ซึ่งจะท าให้ภารกิจงานของหน่วยงานมีความสอดคล้อง
และตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนตามเป้าประสงค์
ของโครงการ 

5.2  ด้านบุคลากร/ผู้ประสานงานโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั ง ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพงานและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายหมายที่ตั งไว้ ในกรณีมีการสับเปลี่ยน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
การจ ากัดพื นที่เสี่ยง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ควรมี
การวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและมีแผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน 
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เป็น 2 ลักษณะคือแผนปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ 
และแผนเผชิญเหตุแบบเชิงรุก โดยมีแนวทางปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ
เกิดผลลัพธ์ อาทิ สร้างทีมเฉพาะกิจในพื นที่ เพ่ือการถ่ายทอดและเชื่อมโยงข้อมูล การประชุม
ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย และการประชุมหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.4 ความหลากหลายชาติพันธุ์ของเกษตรกร และเกษตรกรอยู่ในวัยสูงอายุ 
ส่งผลต่อการติดต่อประสานงานและการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
ในพื นที่บูรณาการ และ/หรือคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่หรือเกษตรกรที่มีความพร้อมจะพัฒนา
เป็นเกษตรกรต้นแบบรุ่นต่อไปเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชุมชนภูฟ้า โดยสนับสนุนให้
เกษตรกรสามารถผลิตและพัฒนาเพาะพันธุ์ทั งพืช สัตว์ ประมง ได้จริง และเกิดผลลัพธ์กับ
เกษตรกรเป้าหมาย และท าให้การการสนับสนุนองค์ความรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สามารถวัดผลได้ค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางการด าเนินงานฯ 

5.5 ขาดแคลนน  าในฤดูแล้ง นอกจากนี  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
บางอย่างเช่น กิจกรรมด้านเพาะเลี ยงสัตว์น  า เกษตรกรต้องมีความพร้อมของโครงสร้างพื นฐาน
ด้านการผลิต จึงจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ เช่น บ่อดิน สระน  าในพื นที่การเกษตร เป็นต้น ควรมี
การรายงานผลการด าเนินงานในเชิงบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการร่วมกันทั งระบบ 
ได้แก่ การบริหารจัดการน  า/ดิน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และหน่วยงานสนับสนุน
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ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม ปัญหาและแนวทางขับเคลื่อนของหน่วยงานบูรณา
การด้านการเกษตร ทั  งนี  เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของเกษตรกรเป้าหมายอย่างแท้จริง 

5.6 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ที่จะท าให้
เกษตรกรมีรายได้/ผลผลิตไว้บริโภคสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าไ ด้ 
ยังไม่มีตลาดรองรับจึงจะท าให้เกษตรกร ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเข้ารับการสนับสนุนและ
น าไปปฏิบัติต่อเนื่อง ควรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรอื่น ๆ เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถยังชีพได้ สร้างมูลค่าต่อยอดได้ทั งในระยะสั นและระยะยาว ได้แก่ สินค้าเกษตร
ที่ท าให้เกษตรกร มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ด้านพืช อาทิ พืชใช้น  าน้อยหลังนา และสร้างรายได้
ในระยะยาว อาทิ ไผ่ กาแฟ ชาอู่หลง และการแปรรูปด้านปศุสัตว์ อาทิ ผลิตและพัฒนาพันธุ์สุกร
คุณภาพ พัฒนาพันธุ์ไก่พื นถิ่น (ลั๊วะ)/การเลี ยงไก่ป่า เชิงกีฬาพาณิชย์ ด้านประมง อาทิ การผลิต/
พัฒนาเพาะพันธุ์ปลากินพืชมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและปลาพื นถิ่น เป็นต้น 

 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั งในพื นที่เกษตร และ
ชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ น ป้องกันการรุกตัวของน  าเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น  าปาก
พนังและล าน  าสาขาต่าง ๆ เก็บกักน  าจืดและบรรเทาความขาดแคลนน  าส าหรับการเกษตร 
อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอ่ืน ๆ ในเขตลุ่มน  าปากพนัง ปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิม
และเสนอระบบชลประทานใหม่ส าหรับแหล่งน  าที ่เพิ่มขึ น และปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ 
เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื นที่ลุ่มน  าปากพนังให้ดีขึ น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด มีเป้าหมายพื นที่โครงการฯ ครอบคลุมพื นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 11 อ าเภอ 
ได้แก่ ปากพนัง เชียรใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ 
ลานสกา ทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช พื นที่จังหวัดพัทลุง 1 อ าเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม และ
พื นที่จังหวัดตรัง 1 อ าเภอ ได้แก่ ห้วยยอด ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ อาทิ การอนุรักษ์และ
การเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่น การผลิตไม้ผลคุณภาพ การปลูกข้าวพื นเมือง พืชอายุสั นที่เหมาะสมใน
พื นที่ การเลี ยงสัตว์ปีก การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดท าบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ความรู้
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อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด รวม 3,331 ราย และส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อ
สู่เกษตรกร 7 กลุ่ม ส่งเสริมการเลี ยงแพะ 7 กลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 7 กลุ่ม 

2. การจัดท าแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ อาทิ แปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์
พื นเมือง แปลงส่งเสริมการปลูกข้าวพื นเมืองเพ่ือบริโภคและจ าหน่าย แปลงพัฒนาการผลิตข้าวไร่
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริโภค แปลงจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า แปลงสาธิตการท าปุ๋ยหมัก 
พด. แปลงปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี ยวเพ่ือปลูกพืช แปลงปาล์มน  ามัน รวม 4,399 ไร่ 

 . การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ พันธุ์สัตว์น  า 3,115,000 ตัว พันธุ์สัตว์ปีก 100 
ตัว โคเนื อ  50 ตัว แพะ  50 ตัว และเสบียงหญ้าแห้ง 20 ตัน และสนับสนุนวัสดุการเกษตร
บ ารุงรักษาแปลงหม่อน 3 ไร่ และการผลิตปัจจัยการผลิต อาทิ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โรงเรียน
ข้าวและชาวนาลุ่มน  าปากพนัง 20 ไร่ 

4. การอ านวยการ และการติดตามผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และเกษตรกรในพื นที่โครงการฯ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน
พื นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้
รูปแบบการสหกรณ์ในพื นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 1 ครั ง 31 ราย กิจกรรม
อ านวยการในพื นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ จัดประชุมก าหนดแนวทางและจัดท า
แผนปฏิบัติการ   ครั ง ติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 28 ครั ง 
และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ 2 รายการ ประสานอ านวยการติดตามการด าเนินงาน
โครงการฯ ของจังหวัดพัทลุง 4 ครั ง ประเมินผลโครงการในพื นที่จังหวัดสงขลา 6 ครั ง 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรในพื นที่โครงการฯ 
190 ราย จัดท าเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรโครงการพัฒนา
พื นที่ลุ่มน  าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 1 เล่ม และจัดท าดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 
ปี 2564 ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 1 เล่ม 

 
 

 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
 

กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ ร่ วมกับส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร วัตถุประสงค์ เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ และมีศักยภาพใน
การด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั นก้าวหน้าได้ รวมทั งสนับสนุนการพัฒนา
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ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพ ในการจัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่
เกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกร 2,280 ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  จาก
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 2,217 ราย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั ง และติดตามผลการ
ด าเนินงานในพื นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ครั ง การจัดท า
เล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม 

 

ผลการติดตาม 
  

ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานในพื นที่ จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปี 256  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั งหมดน าความรู้เรื่องการแยกขยะไปใช้ประโยชน์ รองลงมา
เกษตรกรน าความรู้เรื่องการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าปัจจัย
การผลิตใช้เอง และการท าบัญชีครัวเรือนปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 97 .00 
จากการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย 
โดยเกษตรกรร้อยละ 60.00 มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย  6,810 บาทต่อปี และด้านรายได้
เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ย 15,475 บาทต่อปี 
 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
ศูนย์ปราชญ์ฯ ประสบปัญหาไม่สามารถหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ 

เนื่องจากข้อก าหนดที่ห้ามเกษตรที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอบรมซ  า ท าให้ขาดการอบรมเพ่ือต่อยอด
ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้ว อีกทั งขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงดูแลศูนย์ฯ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรปรับปรุงข้อก าหนดห้ามเกษตรที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอบรมซ  า 
เพ่ือแก้ปัญหาศูนย์ปราชญ์ไม่สามารถสรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้เพียงพอ และให้ความรู้
หรือจัดกิจกรรมต่อยอดให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วอย่างต่อเนื่อง 
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กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ FTA ปี 2564 
 

คณะกรรมการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื อรองรับ 
FTA ปี 2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 สนับสนุนงบประมาณ 161,727,560 บาท ระยะเวลา 8 ปี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตโคเนื อและเนื อโคให้สามารถ
แข่งขันพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ิมมูลค่า ลดต้นทุน สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายการผลิตตลอดห่วงโซ่ และเพ่ิมขีดความสามารถการตลาด สามารถแข่งขันรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดจาก FTA ได้ โดยมีวิสาหกิจชุมชน 4 แห่ง และบริษัทพรีเมี่ยมพีฟ จ ากัด 
เข้าร่วมโครงการ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ด าเนินการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจิสติกส์ครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน 
ให้วิสาหกิจชุมชน 4 แห่ง โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 9 0 ราย 
การก่อสร้างคอกกลาง โรงเก็บอาหาร และอาคารที่พัก การปรับปรุงคอกกลาง  ด าเนินการครบ
ตามเป้าหมาย ด าเนินการเลี ยงโคก่อนขุน 478 ตัว คิดเป็นร้อยละ 26.61 ของเป้าหมาย โคขุน 
852 ตัว คิดเป็นร้อยละ 42.79 ของเป้าหมาย ส่วนการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการแปรรูป
และขยายโอกาสทางการตลาดมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สร้างห้องผลิต สร้างห้องเย็น อาคารจอดรถ 
การจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ การปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
ด าเนินการครบตามเป้าหมาย ส่วนการเลี ยงโคก่อนขุนและจัดหาปัจจัยการผลิตด าเนินการแล้ว 
1,644 ตัว คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของเป้าหมาย และซื อโคขุนปลายน  าเพ่ือแปรสภาพแล้ว 3,546 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 78.44 ของเป้าหมาย 

 

ผลการติดตาม 
 

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ในพื นที่จังหวัดเชียงราย ตาก นครสวรรค์ 
และราชบุรี โดยเป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั งแต่เริ่มด าเนินโครงการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 
31 สิงหาคม 2564 พบว่า 

1. การบริหารจัดการเงินทุนและคอกกลาง วิสาหกิจชุมชนทั ง 4 แห่ง มีคณะกรรมการ
ของวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน โดยมีการด าเนินงานในพื นที่ของ
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วิสาหกิจชุมชนเอง ยกเว้นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ยงโคเนื อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งใช้
คอกกลางที่จังหวัดชัยนาท ของบริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จ ากัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

2. สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ 4 หลักสูตร โดยมีความรู้ใน
หลักสูตรต่าง ๆ ระดับมาก มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก นอกจากนี มีสมาชิกร้อยละ 
80.95 ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับเกษตรกรรายอื่น 

3. การรับซื อโคจากสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน พบว่า รับซื อโคก่อนขุนจ านวน 509 ตัว 
ราคา 110 - 120 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีน  าหนักเฉลี่ย 117.50 – 375.50 กิโลกรัมต่อตัว รับซื อโคขุน 
805 ตัว ราคา 100.00 – 100.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีน  าหนักเฉลี่ย 234.00  – 830.00 กิโลกรัมต่อตัว 

4. วิสาหกิจชุมชนมีการจ าหน่ายโคพร้อมแปรสภาพระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ
บริษัทพรีเมี่ยมบีฟ จ ากัด จ านวน 404 ตัว ราคา 100.00 – 108.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยมี
น  าหนักเฉลี่ย 350.00 – 608.91 กิโลกรัมต่อตัว มีวิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง ที่มีการจ าหน่ายมูลโค 
จ านวน 276 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4,140 บาท ส่วนวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ ไม่มีการจ าหน่ายมูลโค 
เนื ่องจากด าเนินการสร้างคอกกลางแล้วเสร็จเป็นช่วงฤดูฝน บางส่วนใช้คอกกลางร่วมกับ
บริษัทพรีเมี่ยมบีฟจ ากัด และบางส่วนน ามูลโคไปใส่แปลงหญ้าของตนเอง 

5. ประสิทธิภาพการผลิตลูกโคของแม่ในฝูง พบว่า ฟาร์มเกษตรกรส่วนใหญ่มี
แม่โคกลับเป็นสัดเร็วกว่าเดิมภายใน 2 – 3 เดือน แม่โคสามารถให้ลูก 1 ตัวต่อปี อัตรา
การเจริญเติบโตของลูกโคเพศผู้หย่านม 0.9 – 2.5 กิโลกรัมต่อวัน มีระยะเวลาการเลี ยงลูกโคหย่านม
จนถึงส่งขายสั นลง  

6. การลงทะเบียนในระบบ e – breeding ของสมาชิก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.00 
ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ เนื่องจากระบบยังไม่พร้อมใช้งาน ขั นตอนยุ่งยากไม่ท าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติตาม อีกทั งสมาชิกไม่ทราบประโยชน์ของระบบ และคิดว่าการลงระบบไม่ได้ส่งผลต่อ
ราคาในการจ าหน่ายโค  

7.ข้อค้นพบพบและข้อเสนอแนะ 
7.1 ฟาร์มของสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากบางส่วน

อยู่ระหว่างการรอรับรองมาตรฐานฟาร์มและบางส่วนยังมีการเลี ยงโคแบบดั งเดิม มีการ
ลงทะเบียนโคในระบบ e – breeding น้อย เนื่องจากระบบมีขั นตอนยุ่งยาก ไม่สามารถ
ลงทะเบียนด้วยตนเอง อีกทั งยังไม่ทราบประโยชน์ของระบบ ซึ่งสมาชิกเห็นว่าการลงระบบ
ไม่ส่งผลต่อราคาในการจ าหน่ายโค และมีการปรับปรุงระบบในบางช่วงดังนั นกรมปศุสัตว์ควรท า
ความเข้าใจให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

7.2 ปัญหาต่อเนื่องของวิสาหกิจชุมชนทั ง 4 แห่ง ที่ท าให้การรับซื อโคได้ต่ ากว่า
เป้าหมายของโครงการเกิดจากปัจจัยทั งภายในและภายนอก โดยบางวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถ
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ควบคุมให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจ าหน่ายโคให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแม้ว่าจะมีการท า 
MOU กับสมาชิก ดังนั น ควรหาแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมให้สมาชิกจ าหน่ายโค
ให้กับเครือข่ายฯ ตามเงื่อนไขโครงการ ส าหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน
ทั ง 4 แห่ง ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเกิดจากวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถ
จัดซื อโคที่มีน  าหนักตามที่โครงการก าหนด รวมทั งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 และการระบาดของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ซึ่ง
กรมปศุสัตว์ผู้รับผิดชอบโครงการและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ ควรเร่งหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั งทบทวนเป้าหมายการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 โครงสร้างความม่ันคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า FTA ปี 2564 
 

คณะกรรมการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ อนุมัติโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรี
ทางการค้า (FTA) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562  ตามที่กรมปศุสัตว์เสนอ โดยกองทุนฯ สนับสนุน
งบประมาณ  7,560,000 บาท ระยะเวลา 10 ปี (ระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี ระยะเวลาการช าระคืน 
10 ปี) และได้โอนเงินให้กรมปศุสัตว์ในการด าเนินงานปีที่ 1 จ านวน  6,780,240 บาท  

 

ผลการด าเนินงาน 
 

จัดท าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร จ านวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของเป้าหมาย  จัดนิทรรศการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง 1 ครั ง คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย สหกรณ์จัดซื อพืชอาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2,022.91 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย  5,000 ตันต่อปี ส่วนการจัดซื อเครื่องจักรส าหรับผลิตอาหาร
ผสมครบส่วน 7 รายการของสหกรณ์ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการติดตาม 
 

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ในพื นที่จังหวัดลพบุรี เป็นการให้ข้อมูล
ผ่านทางโทรศัพท์ โดยเป็นการติดตามผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 256  – 31 
สิงหาคม 2564 พบว่า 

1. เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเกษตรกร
ที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ร้อยละ 11.11 เลี ยงโคนมและปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ และรูซี่ โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยการใช้พืชอาหารสัตว์ในฟาร์มต่อการจ าหน่าย 27 : 74 
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กล่าวคือ ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ที่ได้น ามาใช้ในฟาร์มร้อยละ 27 น าไปจ าหน่ายให้กับสหกรณ์
ร้อยละ 74 โดยมีราคาจ าหน่าย 0.5 – 1 บาทต่อกิโลกรัม 

2. หลังจากการชี แจงโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจ
โครงการฯ ระดับมาก มีความรู้ในหลักสูตรที่ได้รับการอบรมเพ่ิมขึ นโดยมีความรู้ระดับมากที่สุด 
เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด นอกจากนี เกษตรกรร้อยละ 44.46 น าความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอ่ืน ประมาณ 3 - 12 ราย ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้
ให้เกษตรกรรายอื่น เนื่องจากผู้ที่รู้จักส่วนใหญ่เข้าร่วมการอบรมพร้อมกัน และคิดว่าตนเอง
ยังปฏิบัติได้ไม่เก่งพอที่จะไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืน 

 . เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมระดับมากที่สุด 
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.35 โดยมีประเด็นต่าง ๆ โดยประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ความพร้อมของสหกรณ์ในการผลิตอาหาร  

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
ขั นตอนการด าเนินงานของสหกรณ์กับที่โครงการก าหนดฯ มีความคลาดเคลื่อนกัน 

ระยะด าเนินงานโครงการปีที่ 1 เริ่มวันที่ 9 กรกฎาคม 256  – 8 กรกฎาคม 2564 กรมปศุสัตว์
มีขั นตอนกระบวนการท านิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินระหว่างกรมปศุสัตว์และ
สหกรณ์ ต้องมีการพิจารณาผ่านฝ่ายกฎหมายของกรมปศุสัตว์ ท าให้มีการลงนามสัญญาในวันที่ 
25 ธันวาคม 256  ส่งผลให้สหกรณ์ได้รับเงินประมาณเดือนมีนาคม 2564 อีกทั งจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กรมปศุสัตว์ และสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนที่กรรมการกองทุนฯ อนุมัติ  ดังนั นส่วนบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตร ควรเร่งรัดให้กรมปศุสัตว์หารือกับสหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด และสหกรณ์
โคนมไทย - เดนมาร์ก สวนมะเดื ่อ จ ากัด เรื ่องการด าเนินงานตามขั นตอนที ่โครงการฯ  
ก าหนด และการปรับแผนการด าเนินงานโครงการ การขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายในปีที่ 1 
และการขยายระยะเวลาคืนเงินยืมปลอดดอกเบี ย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณา ต่อไป 
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                  งานประเมิน 
 การประเมินผลยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยพ.ศ. 2558 – 2564 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและตลาดผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล” โดยมีการผลักดันผ่าน 5 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหาร
จัดการผลผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและเกษตรกร และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ภายใต้ 7 พันธกิจ การประเมินผลครั้งนี้ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
เป็นการประเมินผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 3 ข้อ คือ 1) สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ 2) 
เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป และ 3) พัฒนาผลไม้คุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน 
GAP ในผลไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล าไย ลิ้นจี่ และมะม่วง และส่วนที่ 2 เป็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้ Hierarchical Decision Model (HDM) เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ตามล าดับชั้น ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และใช้วิธี Analytic 
Hierarchy Process (AHP) ในการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญ ร่วมกับคะแนนผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากการสนทนากลุ่ม
กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการในพ้ืนที่ 
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ผลการประเมิน 
 

การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ พบว่า ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าต้นทุน
การผลิต ตามที่เป้าหมายก าหนด ส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ตามราคาที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้นโดย
มีก าไรสุทธิเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 13,001.07 บาทต่อไร่ ในปี 2558 เป็น 28,456.26 บาทต่อไร่ 
ในปี 2563 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ส าหรับการเพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์
แปรรูปผลไม้ทั้ง 7 ชนิด พบว่ามีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.76 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และสุดท้ายเป้าหมาย   
ในการพัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแปลงที่ขอการ
รับรองมาตรฐาน GAP ของผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด สรุปได้ว่า สัดส่วนการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP ของผลไม้ทั้ง 7 ชนิด ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2558 – 2563 สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้ โดยมีสัดส่วนจ านวนแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ถึงร้อยละ 72.87 ของ
จ านวนแปลงที่ขอการรับรอง 

ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการประยุกต์ใช้ HDM เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ตามล าดับชั้น และใช้วิธี AHP วิเคราะห์ค่าน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบร่วมกับคะแนนผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์  ซึ่งผลส าเร็จแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  พบว่า ผลการด าเนินงานตามค่าน้ าหนักของ
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การบริหารจัดการผลผลิต และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ บรรลุผลส าเร็จในระดับมากที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาบรรลุผล
ส าเร็จในระดับมาก ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการตลาดบรรลุผลส าเร็จในระดับน้อย 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและเกษตรกรบรรลุผลส าเร็จในระดับน้อยที่สุด จากการ
บรรลุผลในระดับยุทธศาสตร์ข้างต้นส่งผลให้พันธกิจที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พันธกิจ  
ที่ 6 พัฒนา การรับรองคุณภาพสินค้าไม้ผลเมืองร้อน และพันธกิจที่ 7 จัดท าระบบฐานข้อมูลไม้ผล
เกิดผลส าเร็จ    ในระดับมาก ส่วนพันธกิจที่ 2 เพ่ิมมูลค่าผลผลิต พันธกิจที่ 3 ขยายตลาด
ภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริโภค
ผลไม้ไทยทั้งในและต่างประเทศ และพันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
เกิดผลส าเร็จในระดับปานกลาง และเมื่อน าคะแนนการบรรลุผลส าเร็จของแต่ละพันธกิจข้างต้น
ประมวลผลร่วมกับค่าน้ าหนักของแต่ละพันธกิจที่มีต่อวิสัยทัศน์ พบว่า การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2564 ที่ว่า “การเป็นแหล่งผลิตและตลาดผลไม้เมืองร้อนที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” เกิดผลส าเร็จในระดับปานกลาง ที่ค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.35 



 
 

107 
 

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของบางหน่วยงานไม่ปรากฏชัด 
เนื่องจากไม่สามารถระบุเป้าหมายและผลงานเฉพาะยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยได้ การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ยังคงเป็นการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน และยังไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจนที่จะ
ผลักดันและสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ แต่จากการสนทนากลุ่มในพ้ืนที่ 
พบว่า การด าเนินงานบางกิจกรรม/โครงการ ส่งผลถึงเกษตรกรเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการผลผลิต ที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ สามารถ
พัฒนาการผลิตเองได้ โดยมีปัญหาเล็กน้อยในเรื ่องแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน แต่จะมีปัญหามากในยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการตลาด
ที่ต้องการให้ภาครัฐเข้าช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตจ านวนมาก และ
ปัญหาพ่อค้าคนกลาง (ล้ง) ที่เป็นผู้ก าหนดราคาสินค้า 

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยฉบับต่อไป ควรมีการระบุหน่วยงาน

เจ้าภาพและหน่วยงานบูรณาการในแต่ละกลยุทธ์แยกตามชนิดผลไม้ให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
เพื่อที่จะท าให้การผลักดันในการพัฒนาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนาด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น การก าหนดกลยุทธ์รองรับผลผลิตล้นตลาดและราคา
ตกต่ า ซึ่งต้องมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ รวมถึงกิจกรรม/โครงการในการสนับสนุนให้เกิด
การประกันภัยผลผลิตในผลไม้ทั้ง 7 ชนิด นอกจากนี้ ควรมีการจัดท าระบบการรายงานผล
การด าเนินงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและสามารถน าไปปรับแผนการด าเนินกิจกรรม/
โครงการให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร ปี 2560 – 2562 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนา
ที่ดิน และส านักนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าที่เหมาะสม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้
ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์และชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ตามแนวทางพระราชด าริ และจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่ดินที่
ชุมชนได้รับอนุญาต มีหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด าเนินการทั้งสิ้น 9 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

ผลการด าเนินงาน  

ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 มีพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 87 พ้ืนที่ 29 จังหวัด เนื้อที่ 
146,588.51 ไร่ จ านวน 9,562 ราย ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 273.0458 ล้านบาท 

 

ผลการประเมิน  
1. ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพ้ืนฐานข้อมูล Zoning 

ประชาชน/เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว ร้อยละ 45.19 เช่น การพัฒนาปรับปรุง
บ ารุงดินในพ้ืนที่ การท าน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกพืช และมีการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ประชาชน/เกษตรกร ร้อยละ 98.36 เช่น เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
(ปอเทือง) หัวเชื้อ พด. โดโลไมต์ เป็นต้น รวมทั้งเกษตรกรทุกรายมีการน าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
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 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาถนน
ทางล าเลียง ระบบน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ไฟฟ้า และอาคารอเนกประสงค์ครบทุกพื้นที่แล้ว  และ
มีการใช้ประโยชน์แล้ว ส าหรับอาคารอเนกประสงค์และระบบน้ าเพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 60.64 และร้อยละ 16.17 ตามล าดับ  

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว ร้อยละ 
36.78 เช่น การท าการเกษตรเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ร้อยละ 99.76 เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว แพะเนื้อ  
โคเนื้อ และพันธุ์ปลา เป็นต้น รวมทั้งมีการน าไปใช้ประโยชน์ทุกรายแล้ว  

4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ได้รับการอบรมแล้ว ร้อยละ 94.65 มีการจัดตั้ง
กลุ่มใหม่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 40.00 และมีการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว ร้อยละ 55.43 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่มแล้วทุกราย  

5. ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพแล้ว ร้อยละ 48.18 และมีการน าไปใช้ประโยชน์ทุกรายแล้ว (การเลี้ยงโคเนื้อ
และแพะเนื้อ)   

6. ด้านการส่งเสริมและจัดท าบัญชีครัวเรือน ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว 
ร้อยละ 48.18 มีการท าบัญชีเป็นประจ า ร้อยละ 14.71 รวมทั้งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มี
รายได้สุทธิที่จากการเพาะปลูกยางพาราเฉลี่ย 3,552.90 บาทต่อไร่ ปาล์มน้ ามันเฉลี่ย  5,712.09 
บาทต่อไร่ ทุเรียนเฉลี่ย 84,946.91 บาทต่อไร่ ข้าวเฉลี่ย 881.79 บาทต่อไร่ มันส าปะหลังเฉลี่ย 
2,261.11 บาทต่อไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 801.15 บาทต่อไร่ 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
1. ด้านงบประมาณในการด าเนินงาน พบว่า หน่วยงานที่มีภารกิจตามกรอบการ

ด าเนินงาน 6 ด้าน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกัน ทุกหน่วยงานควรมี
การจัดท าค าของบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกันและมกีารก าหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมกัน 

2. ด้านการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงาน พบว่า เป้าหมายของการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน ส่งผลท าให้การด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย  ควรมีการด าเนินการ
เข้าส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ในแต่ละปีควรเป็นเป้าหมายในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่
เดียวกัน เพ่ือสะดวกต่อการบูรณาการงานในพ้ืนที่  
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3. ด้านความแตกต่างของพ้ืนที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ความ
แตกต่างของพ้ืนที่เนื่องจากพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนมีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการจัดที่ดินท ากิน เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ตลอดจนข้อก าหนดหรือ
กฎระเบียบของพ้ืนที่ ส่งผลท าให้การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สามารถด าเนินการได้ หน่วยงานในพ้ืนที่ภายใต้คณะท างานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพควรมีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาที่พ้ืนที่ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเป็นการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะเร่งด่วน และแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวเพื่อให้
เกิดการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและมีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งควรมีการด าเนินการใน
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของพ้ืนที่และตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เนื่องจากในบางพ้ืนที่ไม่มีความสนใจในการปรับเปลี่ยนอาชีพแต่มีความสนใจในการประกอบ
อาชีพเสริมนอกภาคเกษตร 

 

 การประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์  
พ.ศ. 2560 – 2565 

 

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มูลค่าของ
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการด้านเกษตรอินทรีย์ การค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
ในประเทศ รวมทั้งเพ่ือให้มาตรฐานและระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
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ผลการประเมิน 
1. การพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการ    

ด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 2565 ก าหนดให้มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  1.30 ล้านไร่ และ
เกษตรกรท าการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 80,000 ราย เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2565 พบว่า ตั้งแต่
ปี 2560 - 2563 ของแผนปฏิบัติการฯ หลังการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา มีพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ รวม 679,483 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.00 ของเป้าหมาย หรือมีอัตราการเติบโตของ
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 43.83 ต่อปี  โดยมีเกษตรกรที่ท าการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
รวม 57,726 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.16 ของเป้าหมาย  

2. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
2.1 ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์ ผลไม้สดและแช่แข็ง  

และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ)  ในปี 2563 มีมูลค่าการส่งออก 1,730 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.03 จาก 1,023.83 ล้านบาท ในปี 2562 

2.2 ด้านรายได้จากการผลิตระบบอินทรีย์ จากการผลิตในปี 2563 ในระบบเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 ต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ใน 3 สินค้าเกษตร
อินทรีย์ ดังนี้ 

2.2.1 ข้าวอินทรีย์ (ข้าวขาวดอกมะลิ 105) เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการผลิต 
2,369.70 บาทต่อไร่ ผลผลิต 406.52 กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายในราคาเฉลี่ย 12,640 บาทต่อตัน ได้ราคา
สูงกว่าราคาข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปตันละ 1,500 - 2,000 บาท ท าให้มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,768.71 
บาทต่อไร่  

2.2.2 ปลานิลอินทรีย์  เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลควบคู่ไปกับการผลิต
ข้าวอินทรีย์ เฉลี่ย 4,000 ตัวต่อไร่ ขนาดที่จับจ าหน่ายเฉลี่ย 460 กรัมต่อตัว ได้ผลผลิตรวม 
748.11 กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายกิโลกรัมละ 61.44 บาท มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 35,349.97 บาทต่อไร่ 

2.2.3 ไก่ไข่อินทรีย์ มีการเลี้ยงเฉลี่ย 61 ตัวต่อครัวเรือน สามารถผลิตไข่ไก่ 
5,578 ฟองต่อปี จ าหน่ายในราคาฟองละ 3.03 บาท มีรายได้เฉลี่ยปีละ 16,901.34 บาทต่อปี 

2.3 ด้านการรับรู้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ พบว่า เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการและผู้บริโภคยังมีการรับรู้ค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 28.91 และร้อยละ 34.09 
ตามล าดับ ที่รู้จักมาตรฐานเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. มาตรฐานประเทศไทย 
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองแบบมีส่วนร่วม และมาตรฐานระหว่างประเทศ/ภูมิภาค เช่น 
IFOAM  
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2.4 ด้านความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (Organic 
Thailand) พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อมั่นในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.88 และผู้บริโภคในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16  

2.5 ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบผู้บริโภค    
ร้อยละ 66.00 เลือกซื้อจากตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรกร และจากเกษตรกรโดยตรง ชนิดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่ซื้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ ผักสด ข้าวสาร และผลไม้สด ความถี่ในการซื้อ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 26.00 ซื้อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และร้อยละ 20.00 ซื้อเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้บริโภคมากกว่า
ร้อยละ 60 มีการใช้จ่ายน้อยกว่า 300 บาทต่อครั้ง และจ่ายมากกว่า 700 บาทต่อครั้ง ยังมีส่วน
น้อยเพียงร้อยละ 3 

2.6 ด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
พัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน แต่อย่างไรก็
ตาม ในประเด็นการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร
มีความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้มีการส่งเสริม และเชื่อมโยงตลาดเท่าที่ควร เมื่อมีผลผลิต
แล้วเกษตรไม่มีความรู้เรื่องแหล่งจ าหน่ายผลผลิต หรือการท าการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า  

3. ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
3.1 การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 

2565 ร้อยละ 80.00 ของงบประมาณในภาพรวม เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้านการผลิต 
สัดส่วนของงบประมาณในกิจกรรมอ่ืนยังมีน้อย กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลัก ควรร่วมกับ
หน่วยงานสนับสนุนพิจารณาในประเด็นดังกล่าว ส าหรับการจัดท าแผนงานและจัดท างบประมาณ 

3.2 การส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน และทันสมัย ผลงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์สามารถน าไป
ต่อยอดในเชิงนโยบายเชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์ที่จัดท าขึ้น มีผู้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ยังขาด
การรวบรวมข้อมูลในด้านนี้ แต่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางงานนิทรรศการและทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน จึงเห็นควรให้กรมวิชาการเกษตรรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาและต่อยอด และกรมพัฒนาที่ดิน  เร่งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ให้มีความสมบูรณ์
เช่น พื้นที่ แหล่งผลิต ตลาดสินค้า ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในระดับนโยบาย
และในระดับพ้ืนที ่

3.3 ราคาสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรยังประสบ 
กับปัญหาด้านนี้ ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ยังไม่มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ ท าให้ขาย
สินค้าอินทรีย์ในตลาดทั่วไปในราคาที่เท่ากับสินค้าเกษตรทั่วไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเข้ามามี
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บทบาทในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพ้ืนที่ ขยายตลาดรองรับผลผลิตอินทรีย์ 
เน้นการตลาดน าการผลิต และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่งสร้างความ
เชื่อมั่น การรับรู้ ความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง และตราสัญลักษณ์การรับรอง 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand ให้มากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางสื่อออนไลน์ และ
สื่อโทรทัศน์สาธารณะให้กับผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น 
 

 การประเมินผลลัพธ์เกษตรกรกลุ่ม A ของโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และด าเนินงานอย่างเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระของประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มี
ความสมัครใจได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร ในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
มีเป้าหมายเกษตรกร 70,000 รายต่อป ี 

 

ผลการประเมิน 
 

การประเมินผลเน้นการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
การสุ่มตัวอย่าง ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 446 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรกลุ่ม A ที่เข้าร่วม
โครงการ ปี 2560 ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด  โดยเปรียบเทียบผลก่อนโครงการปีเพาะปลูก 
2559/60 กับหลังโครงการปีเพาะปลูก 2563/64 ซึ่งมีประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล
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ประกอบด้วย ผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiveness) ความยั่งยืน (Sustainability) และ
การขยายผล (Transportability) สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

 

ผลกระทบ 
 

1. ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก
ก่อนเข้าร่วมโครงการปีละ 4,581.69 บาทต่อครัวเรือน โดยหลังเข้าร่วมโครงการมีผลตอบแทน
สุทธิจากการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ปีละ 7,024.29 บาทต่อครัวเรือน 

2. ด้านสังคม จากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งผลให้เกษตรกรรายอื่น ๆ  มีความ
สนใจและเริ่มหันมาท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งผลให้ครัวเรือนร้อยละ 13.49 มีสมาชิกเคลื่อนย้าย
แรงงานกลับเข้ามาท างานในพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรเพ่ิมขึ้น ในส่วนของการลด ละ เลิก อบายมุข
ของครัวเรือน เกษตรกร ร้อยละ 6.29 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดค่าใช้จ่ายในอบายมุขลง 
ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 5,206.56 บาทต่อปี  

3. ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีการเกื้อกูลกันของกิจกรรมในด้านพืช ด้านปศุสัตว์  
และด้านประมง ท าให้มีความหลากหลายของชนิดพืชเพ่ิมขึ้น โดยส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกไม้ผล/
ไม้ยืนต้น ปลูกพืชผัก ปลูกพืชไร่และปลูกข้าว เกษตรกรร้อยละ 75.64 มีการน าวัสดุเหลือใช้จาก
เศษใบไม้ กิ่งไม้ และมูลสัตว์ต่าง ๆ น ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ โดยเกษตรกร ร้อยละ 
32.23 มีลักษณะการท าเกษตรแบบอินทรีย์  

4. ประสิทธิผล  
4.1 การด าเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 เกษตรกรมีการ

ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้พื้นที่แหล่งน้ า : พื้นที่ปลูกข้าว : พื้นที่ปลูกพืช : พื้นที่อยู่ อาศัยและ
เลี้ยงสัตว์ โดยเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่ปลูกพืชเพ่ิมขึ้นเป็น 11.83 : 28.94 : 53.20 : 6.03 
จากเดิม 11.74 : 44.41 : 34.23 : 9.62 และมีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยน า
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนมาใช้ประโยชน์ ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาปฏิบัติ และ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เอง ส าหรับลักษณะการท ากิจกรรมใน
แปลงเกษตร เกษตรกรร้อยละ 34.11 มีการท าการผลิตให้พอกินและพอแบ่งปันมากที่สุด  
รองลงมาร้อยละ 33.17 ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม และร้อยละ 32.72 
ท าการผลิตให้พอกิน  

4.2 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ในขั้นที่ 1 คือ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และมีการพัฒนาทฤษฎีใหม่ไปสู่ขั้นที่ 2 และ 3 ในสัดส่วนค่อนข้างน้อย มีเพียง
บางส่วนที่มีการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิต จ าหน่าย และรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่าย
เป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร  
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4.3 ความยั่งยืน เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ จากการเน้นผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจึงน าไปจ าหน่าย แบ่งปัน เก็บไว้ท าพันธุ์  แปรรูป และการใช้ปัจจัย
การผลิตของตนเองแทนการจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก ซึ่งสามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน
เกษตรกรได้ปีละ 3,691.78 บาทต่อครัวเรือน อีกทั้งยังช่วยให้มีแรงงานกลับเข้าสู่ภาคการเกษตร
เพ่ิมขึ้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ในระดับมาก 
เนื่องจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมี
ความภาคภูมิใจในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

5. การขยายผล  
เกษตรกรมีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ

ของเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเกษตรกรสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ทฤษฎีใหม่ให้กับ
เกษตรกรรายอ่ืนได้ หลังจากสิ้นสุดโครงการเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.38 จะด าเนินกิจกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องในรูปแบบเกษตรผสมผสาน 

 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ปลูกพืช และ
พ้ืนที่แหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน แต่ในส่วนของพื้นที่แหล่งน้ ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงมีปริมาณ
น้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรยังคงประสบปัญหาด้านแหล่งน้ าอยู่ เนื่องจากแหล่งน้ า    
มีขนาดเล็กและไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ กรมชลประทาน ควรเสริมสร้างความรู้การใช้น้ า   
ให้เหมาะสมเพียงพอตลอดทั้งปี หรือหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า กรมพัฒนาที่ดิน 
ควรร่วมสนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการวางแผนการผลิตก่อนท าการเพาะปลูก โดยบริหารจัดการน้ าในแปลงที่เข้าร่วม
โครงการให้สัมพันธ์กับพืชที่ปลูกให้เพียงพอตลอดฤดูการผลิต 

2. การพึ่งพาตนเองเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากการเน้นผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจึงน าไปจ าหน่าย แบ่งปัน เก็บไว้ท าพันธุ์ แปรรูป และการใช้ปัจจัย
การผลิตของตนเองแทนการจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก ซึ่งสามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน
เกษตรกรได้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรส่งเสริม เพิ่มพูนทักษะด้านการผลิตและปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นอื่น ๆ เพื่อลดการจัดหา
จากภายนอก และช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
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3. การกระจายผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่มีการกระจายผลผลิตไปเพ่ือจ าหน่าย 
บริโภค แบ่งปันผู้อ่ืน และเก็บไว้ท าพันธุ์ มีเพียงบางส่วนที่น าผลผลิตไปแปรรูป เนื่องจากเกษตรกร
ยังขาดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิต ซึ่งการแปรรูปจะช่วยเก็บผลผลิตทางการเกษตร    
ไว้บริโภคได้เป็นเวลานานโดยไม่เน่าเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร       
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม ควรสนับสนุนการ
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เช่น ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิต เพื่อช่วย
เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต จ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ และช่วยป้องกันผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด 
ความรู้เรื่องการก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุงบ ารุงดิน และการใช้พลังงานทดแทนไฟฟ้า  

4. การท าการเกษตรเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 
ต่างคนต่างท าภายในครัวเรือน จึงยังไม่มีการรวมกลุ่ม มีเพียงบางส่วนที่มีการรวมกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิต จ าหน่าย และรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายเป็นวิสาหกิจชุมชน  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของ
เกษตรกร เพ่ือรวมกลุ่มผลิต จ าหน่าย และสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพ่ือเป็นการขยายผลจากการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ และน าไปสู่การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 3 ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานพ่ีเลี้ยง ควรมีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้ง
กลุ่มและตัวแทนกลุ่มหมู่บ้าน เพื่อก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน โดยใช้การสื่อสาร
ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ โทรศัพท์ และไปรษณีย์ เป็นต้น เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคจากการ
ด าเนินงาน 
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 การประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.) 
กรณีศึกษา : ศูนย์เครือข่าย  ปี 2560 

 

 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.) เป็นโครงการ
ส าคัญตามแผนแม่บทประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน  สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า และไม่เสมอภาค โดยการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายบุคคลให้รายได้เพ่ิมข้ึน 

 

ผลการด าเนินงาน 
  

ตั้งแต่ปี 2560 มีจ านวนศูนย์เครือข่ายที่จัดตั้ง 10,533 ศูนย์ กระจายตัวอยู่ใน 77 
จังหวัด 882 อ าเภอ 

 

ผลการประเมิน  
 

ศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์สามารถด าเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ร้อยละ 81.51 ได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง จากหน่วยงานภายในพื้นที่ 
ส่งผลให้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 72.91 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีเกษตรกรเข้ามาใช้บริการ
เฉลี่ยปีละ 179 ราย ร้อยละ 82.82 เข้ามาหาความรู้ รองลงมาร้อยละ 53.82 เข้าร่วมกลุ่ม
ท ากิจกรรมผลิต/แปรรูป ส าหรับความรู้ที่น าไปใช้ เกษตรกรร้อยละ 52.42 เพ่ิมปริมาณผลผลิตพืช 
มูลค่าเฉลี่ย 41,082 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 14.51 ลดต้นทุนค่าพันธุ์พืช มูลค่าเฉลี่ย 1,106 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 16.63 ลดรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าแรงงานปลูก ฉีดสารเคมี มูลค่าเฉลี่ย 
2,626 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ 50.86 เพ่ิมผลผลิตด้านปศุสัตว์/ประมง และร้อยละ 38.10 
และ 64.07 เพาะพันธุ์สัตว์ และผสมอาหารสัตว์ได้เอง ตามล าดับ  เกษตรกรร้อยละ 33.82 
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มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากอาชีพเสริม เฉลี่ย 2,869 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.88 ลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
1,625 บาทต่อเดือน ร้อยละ 68.93 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 3,357 บาทต่อปี และร้อยละ 24.06 
ลดการใช้สารเคมีเฉลี่ย 1,839 บาทต่อปี  

ทั้งนี้ ในด้านความยั่งยืนของศูนย์เครือข่าย พบว่า พ้ืนที่ศูนย์เฉลี่ย 5.88 ไร่ ร้อยละ 70.77 
เป็นพ้ืนที่ของประธานศูนย์ฯ โดยร้อยละ 75.64 เห็นว่าการรับต าแหน่งประธานศูนย์ไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อการด าเนินชีวิต ร้อยละ 84.62 มีผู้รับช่วงต่อ และร้อยละ 91.03 ยังคงด าเนินงาน
ของศูนย์ต่อ แม้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านความต่อเนื่องของอาชีพเกษตรกรรม 
เกษตรกรร้อยละ 30.59 มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 65.65 มีทายาทรับช่วงต่ออาชีพ
การเกษตร ร้อยละ 91.32 มีที่ดินการเกษตรเป็นของตนเอง ร้อยละ 93.24 เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับความพึงพอใจของประธานศูนย์
เครือข่ายต่อการด าเนินงานภายในศูนย์เครือข่าย และการด าเนินโครงการ พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (3.87 และ 3.89 คะแนนตามล าดับ) และความพึงพอใจเกษตรกรผู้ใช้บริการศูนย์
เครือข่าย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.32 คะแนน) ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ใช้บริการ
ให้ความส าคัญกับตัวประธานศูนย์ฯ และทีมงานเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์
เครือข่าย  
 

ข้อเสนอแนะ 
  

เห็นว่าควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย สนับสนุน
ให้จัดเวทีชุมชนเพ่ือทราบความต้องการของเกษตรกรในชุมชน และแยกแต่ละด้าน จัดล าดับ
ความส าคัญ ตามความต้องการและความจ าเป็น การด าเนินงานในระยะต่อไปหน่วยงาน
ควรวิเคราะห์ถึงความพร้อม และสอบถาม พร้อมแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของประธานศูนย์
เครือข่าย พิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่ายแห่งใหม่ที่มีความพร้อมแทนศูนย์เดิมที่ประสบปัญหา 
สนับสนุนการจัดท าสื ่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลไว้ใช้ในการถ่ายทอดแก่ผู ้เข้าใช้บริการ
ในช่วงนอกฤดูกาลผลิต และส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ใช้บริการ และอนุโลม
ให้กลุ่มเป้าหมายเดิมเข้ารับการอบรมได้ ด้วยการเพ่ิมหลักสูตร และกิจกรรมฝึกปฏิบั ติในแปลง
ที่เรียนรู้ พร้อมจัดไปศึกษาดูงานในศูนย์อ่ืน ๆ 
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 การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 

 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล
ในการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยน าระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
มาใช้ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เกิดการรวมกันผลิตและ
รวมกันจ าหน่าย มีตลาดรองรับที่แน่นอนและเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 

ผลการด าเนินงาน  
 

ตั้งแต่ปี 2559 – 2564 มีแปลงที่ด าเนินการรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแปลงใหญ่แล้ว
จ านวน 8,186 แปลงพื้นที่ จ านวน 7.5444 ล้านไร่ เกษตรกร 465,806 ราย จ านวน 145 สินค้า 

 

ผลการประเมิน  
 

แปลงใหญ่ปี 2559 – 2561 หลังสิ้นสุดการส่งเสริม 3 ปี ในด้านเศรษฐกิจ สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิม จากการลดค่าใช้จ่ายการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตใน 10 กลุ่มสินค้า มูลค่ารวม 
7,495.22 ล้านบาท โดยเกษตรกรยังคงปฏิบัติตามแนวทางที่โครงการส่งเสริมในการลดการใช้
ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์แทน รวมทั้งการใช้พันธุ์ดี การดูแลรักษา
ทีถู่กวิธี และการรวมกลุ่มกัน ซื้อปัจจัยการผลิต ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มแปลงใหญ่
มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าก่อนมีโครงการ โดยมีการบริหารจัดการเงินทุนกลุ่ม 
การขยายช่องทางโอกาสทางการค้า การต่อรองการจ าหน่ายผลผลิต และการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตโดยลดการใช้สารเคมี ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านความยั่งยืนของโครงการ 
เกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม รวมทั้งให้การ
ยอมรับและเชื่อถือประธาน/คณะท างานกลุ่ม ให้เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่ม 
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มีระบบเงินทุนหมุนเวียน และบางกลุ่มมีการปันผลก าไรและให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกในการกู้ยืม
ซื้อปัจจัย และใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ด้านคุณภาพชีวิต ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต 
และเกษตรกรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวมาท าพืชเสริมในพ้ืนที่แปลงใหญ่มากขึ้น เช่น 
ปลูกผัก พืชไร่ ท าสวนผลไม้ เป็นต้น   

 

ข้อเสนอแนะ  
 

เนื่องจากมีการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มแปลงใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
แต่เกษตรกรยังขาดความรู้เฉพาะทางบางเรื่อง ดังนั้น ควรส่งเสริมการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพื่อปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานมากยิ่งขึ้น ควรด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ สร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของ
การท าเกษตรเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย และหาตลาดที่สามารถขายสินค้า
เกษตรปลอดภัยในราคาที่แตกต่างจากการผลิตแบบทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรมีการผลิตเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร
มากยิ่งข้ึน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรในการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้กลุ่มแปลงใหญ่มีตลาดรองรับ 
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 การประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 
 

 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Zoning by Agri-Map) เป็นโครงการตามนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน แผนแม่บทประเด็นที่ 3 การเกษตร แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) บริหารจัดการพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมน้อย 
(S3) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ 2) ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ 
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการ 384,360,700 บาท เป้าหมายการด าเนินงานในพ้ืนที่ 63 จังหวัด ปรับเปลี่ยนการปลูก
ข้าวในพ้ืนที่เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) จ านวน 128,320 ไร่ มีหน่วยงานร่วม
ด าเนินงาน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการได้ทั้งสิ้น 133,757.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104.24 ของเป้าหมาย 128,320 ไร่ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 17,611 ราย ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า โครงการสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการทั้ง 2 ข้อ โดยสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
(N) หรือเหมาะสมน้อย (S3) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนเป็นการท าประมง 5,000 ไร่ พืชอาหารสัตว์ 14,647.75 ไร่ เกษตร
ผสมผสาน 107,181 ไร่ แปลงต้นแบบพืชอ่ืน 502 ไร่ พืชทางเลือกชนิดใหม่ 6,092.75 ไร่ และ
หม่อน 334 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ทราบว่า
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พ้ืนที่การเกษตรของตนเองเป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว และควรปรับเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นอกจากนี้ หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ส าหรับปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ส าหรับการปรับเปลี่ยนในเบื้องต้น โดยเกษตรกรที่ได้รับผลผลิตจากการปลูกพืชระยะสั้นได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,777.59 บาทต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจากการปลูกข้าวนาปี 2562/63 จ านวน 
1,421.04 บาทต่อไร่ โดยในปีแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิตเกิดผลตอบแทนสุทธิในภาพรวม
ของโครงการคิดเป็นมูลค่า 56,263,022.99 บาท ทั้งนี้ในปีต่อไปคาดว่าจะเกิดผลตอบแทนสุทธิ
คิดเป็นมูลค่า186,959,415.61 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากพ้ืนที่ได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกษตรกร  
ส่วนใหญ่คาดว่าจะด าเนินกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งหลังจากการ
ปรับเปลี่ยน และเกษตรกรบางส่วนไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาสนับสนุนพืชใช้น้ าน้อย หรือพืชที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้นที่มีตลาดรับซื้อหรือ
สามารถน าผลผลิตมาใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือนของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดด้านแหล่งน้ า 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรควรพิจารณาส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า และการจ าหน่ายผลผลิต เพ่ือเป็นการเพ่ิมความมั่นคง
ด้านรายได้ และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในระยะยาว ต่อไป 
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                                งานวิชาการการประเมินผลงานวิชาการการประเมินผล  

การการพัฒนาบุคลากรด้านติดตามและประพัฒนาบุคลากรด้านติดตามและประเเมินผลมินผล  
วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการ (Social 
Impact Assessment : SIA) ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สศก. โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ศูนยป์ระเมินผลหน่วยงานในสังกัดของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมอบรม  

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้จัดการพัฒนาบุคคลากร Unit School 
ครั้งที่ 1 ปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สศก. เรื่อง "การสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์" โดยทีมวิทยากรจากส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล ด าเนินการให้ความรู้
การสร้างแบบสอบถามและฝึกปฏิบัติจาก Google Form , Microsoft Form ให้แก่ บุคคลากร
ของ ศปผ. ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน ามาปรับใช้กับงานติดตามและประเมินผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้จัดการพัฒนาบุคคลากร Unit 

School ครั้งที่ 2 ปี 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้
ระบบติดตามและประเมินผล 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้จัดการพัฒนาบุคคลากร Unit School 
ครั้งที่ 3 ปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สศก. เรื่องก้าวหน้าทางสายอาชีพ  

เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2564 ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้จัดการพัฒนาบุคคลากร Unit 
School ครั้งที่ 4 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง การจัดท ารายงานและการใช้สถิติในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมบุคคลากรของศูนย์ประเมินผลและส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 ให้มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฎิบัติงานให้
สามารด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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            งานมอบหมายงานมอบหมาย  

  

  การประเมินผล การประเมินผล ““ช็อปวิถีใหม่ส่งสุขทัว่ไทยถงึหนา้บ้านช็อปวิถีใหม่ส่งสุขทัว่ไทยถงึหนา้บ้าน””  
  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุข     
ทั่วไทยถึงหน้าบ้าน” ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2563 รวม 7 วัน ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค 
ศรีนครินทร์ โดยศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
การติดตามประเมินผล ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
การจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การออกบูธจ าหน่ายสินค้า การ
บริการด้านขนส่งสินค้า การสาธิต และแนะน าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมี การจัดเสวนา เรื่อง “ท า
อย่างไรให้ได้ค าสั่งซื้อแรก” โดยผู้แทนจากลาซาด้า และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จจากการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีร้านค้าร่วมจ าหน่ายสินค้าภายในงาน จ านวน 85 ร้านค้า 

มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าตลอดระยะเวลาการจัดงานรวม 4,663,310 บาท จ าแนกเป็น 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าภายในงาน 2 ,418,593 บาท และรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จ านวน 2,244,717 บาท ด้านความพึงพอใจของร้านค้าในภาพรวม พบว่า 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 

ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าภายในงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.87 ซื้อสินค้าใช้/บริโภคเอง รองลงมา
ร้อยละ 82.13 เข้ามาเดินเที่ยวชมงาน และร้อยละ 12.34 เข้ามาซื้อสินค้าเป็นของฝากในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ โดยมีมูลค่าการซื้อสินค้าเฉลี่ยรายละ 976 บาท ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมชมงาน 
และซื้อสินค้าภายในงานแล้ว ผู้บริโภคร้อยละ 53.62 จะกลับไปซื้อสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์อีก 
และร้อยละ 46.38 ไม่ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่จะได้รับ 
ระบบการขนส่งสินค้า รวมทั้งเห็นว่าการซื้อสินค้าหน้าร้านสะดวกกว่า สามารถเห็นสินค้าและรับไป
ได้เลย นอกจากนี้ผู ้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมาก  จึงไม่สะดวกในการใช้เทคโนโลยี 
โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 
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การประเมินผล การประเมินผล ““ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร””  
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากภายในประเทศให้มีเงินหมุนเวียนในระบบที่เพ่ิมขึ้น และส่งมอบความสุข จากการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรพร้อมกับได้ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยมีระยะเวลาด าเนินการ
โครงการ ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมาย
ให้ประเมินผลโครงการดังกล่าว สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. หน่วยงานร่วมด าเนินการโครงการ 22 หน่วยงาน  มีประชาชน/เกษตรกรผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 209,511 ราย โดยกิจกรรมที่ประชาชน/เกษตรกรได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 118 ,115 ราย 
รองลงมากิจกรรม เพ่ิมพลังปีใหม่ จ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ 54,305 ราย และ
กิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทยมีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 37,091 ราย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจได้รวม  249.199 ล้านบาท โดยกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
เป็นกิจกรรมเพ่ิมพลังปีใหม่ จ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ 241.279 ล้านบาท 
รองลงมาเป็นกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 7.220  ล้านบาท และ
กิจกรรมที่ 3 ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0.700 ล้านบาท 

2. วัตถุประสงค์ของการมางาน/ใช้บริการโครงการ พบว่า ประชาชนและเกษตรกร                             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บริการเฉพาะกิจ (จุดบริการเครื่องดื่ม ห้องน้ า ฯลฯ) มากที่สุด ร้อยละ 
36.10 รองลงมาชมแหล่งท่องเที่ยวการเกษตรภายในหน่วยงาน ร้อยละ 34.11 และชมนิทรรศการและ
ศึกษาหาความรู้ ร้อยละ 32.85 เพ่ือซื้อสินค้า ร้อยละ 23.85 และเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ร้อยละ 5.02  

3. ความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ประชาชนและเกษตรกรผู้มาใช้บริการโครงการ 
พึงพอใจต่อโครงการในระดับมากถึงร้อยละ 87.17 เพราะได้รับประโยชน์ในการเข้าชมงาน 
นิทรรศการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมีสินค้าราคาพิเศษ และได้รับ
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การสนับสนุนบริการในจุดต่าง ๆ  ของจังหวัด ระดับปานกลาง ร้อยละ 11.17 และระดับน้อย ร้อยละ 1.32 
เนื่องจาก ศูนย์บริการบางพ้ืนที่มีสถานที่จอดรถ ไม่เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ  

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
4.1 การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ซึ่งต้องเน้นประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น  
4.2 กิจกรรม เพิ่มพลังปีใหม่ จ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ 

เป็นการส่งเสริมด้านการตลาด และช่วยในการประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมยอดจ าหน่ายให้กับร้านค้าของ
เกษตรกรที่มาจ าหน่ายภายในงานโครงการ   

4.3 ประชาชนและเกษตรกรผู้มาใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ทั้งในส่วน
ที่ได้รับค าชมเชย และบางส่วนที่ควรน าไปพิจารณาพัฒนาการจัดกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ เช่น (1) 
กิจกรรมเพ่ิมพลังปีใหม่ จ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพควรมีร้านค้าและสินค้า
หลากหลายให้เลือกมากพอ (2) กิจกรรมปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
กิจกรรมย่อยที่ 1 เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวและเปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้า
ชมฟรี ควรมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมคลายเครียดร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจ าจุด และกิจกรรมย่อย
ที่ 2 ศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่/จิตอาสา ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งก่อนถึงจุดบริการ 
และมีบริเวณให้สามารถจอดรถได้ เป็นต้น  

4.4 สถานที่/ศูนย์บริการในบางพ้ืนที่มีความคับแคบ ที่จอดรถไม่เพียงพอกับผู้มาใช้
บริการ โดยในปีต่อไปควรคัดเลือกเตรียมสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น จัดบริเวณส าหรับการจอดรถ  
ให้เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ  

4.5 การจัดกิจกรรม/จุดบริการ โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ท าให้เกิด
การประสานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของภาคราชการในการให้บริการประชาชนทั้งในสังกัด
และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ  

4.6 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ 
การด าเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ฯ ด าเนินการได้เพียงบางพื้นที่ ไม่ครอบคลุม
ตามแผนที่หน่วยงานก าหนดไว้  
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การประเมินผล การประเมินผล ““โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงาน””  
  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/กอง ในสังกัดส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการกรม/ส านัก/ศูนย์/กอง/ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการพัฒนาหน่วยงาน และ
ให้หน่วยงานได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งน าจุดเด่นไปเป็นแบบอย่าง และน าจุดที่ควร
พัฒนา/ปรับปรุง ไปพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงาน เพ่ือจัดล าดับการพัฒนาหน่วยงานตามผลการ
ประเมิน ส าหรับใช้ประกอบในการพัฒนาองค์การ และเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาหน่วยงานและองค์การ โดยมีแนวทางการประเมินการพัฒนาหน่วยงานระดับส านัก/
ศูนย์/กอง สังกัด สศก. 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินการพัฒนาหน่วยงานด้านต่างๆ 7 ด้าน 
ได้แก่ (1) การป้องกันการทุจริต การค านึงผลกระทบต่อสังคม และการก ากับดูแลองค์กรที่ดี (2) 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (4) การจัดให้มีระบบการติดตามงาน และการจัดการความรู้ (5) การให้ความส าคัญกับ
บุคลากร (6) การน าเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (7) อ่ืนๆ เช่น ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต กิจกรรม 5 ส การประชุมระดับส่วน/ฝ่าย ภายใต้ส านัก/กอง การจัดท าข้อมูลเพ่ือสมัคร
รับรางวัล และได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ส่วนที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ส านัก/ศูนย์/กอง ปี 2564 รอบ 6 เดือน 

 

ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว และได้ให้ความส าคัญ 
โดยแต่งตั้งคณะท างานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ประเมินผล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ศูนย์ประเมินผล เป็นประธานคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร 
เป็นรองประธานคณะท างาน และผู้อ านวยการส่วนต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ เป็นคณะท างาน และ
มีหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นคณะท างานและเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางและทิศทางส่งเสริมการพัฒนาองค์การของศูนย์ประเมินผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
องค์การของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  ให้ข้อเสนอแนะ 
ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การของศูนย์ประเมินผล ติดตาม และรายงาน
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การด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาองค์การของศูนย์ประเมินผล ก าหนดทีมส่งเสริมการพัฒนา
องค์การของศูนย์ประเมินผล โดยให้ทุกส่วนงานร่วมเป็นทีมงามในแต่ละด้าน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลจากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ประเมินผล ใช้ผลงานตั้งแต่
เดือนมกราคม 2564 จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 สรุปผลคะแนนที่ศูนย์ประเมินผลได้รับจาก
การด าเนินงานโครงการ ส่วนที่ 1 ได้ร้อยละ 57.27 และส่วนที่ 2 ได้ร้อยละ 37.11 รวมคะเนน
ที่ได้ร้อยละ 94.38 และการประกาศผลรางวัล ศูนย์ประเมินผลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
  

  

การประเมินผล การประเมินผล ““โครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่โครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่”” 
 

โครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน า
หลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่ใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในส่วนกิจกรรมหลัก และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้งปี และ 
เพ่ือฟ้ืนฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้น
เกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง  

 

 ผลการด าเนินงาน  
1. ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการใช้จ่ายรวม (การเบิกจ่าย และก่อหนี้) 2 ,871 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 81 ของวงเงินทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564)  

2. รบัสมัครเกษตรกรและแรงงานทฤษฎีใหม่ระดับต าบล ในพ้ืนที่ 75 จังหวัด 648 อ าเภอ 
4,009 ต าบล มีผู้เข้าร่วมโครงการ 27,606 ราย และจ้างแรงงานทฤษฎีใหม่ระดับต าบล 13,529 ราย  

3. ฝึกอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนที่ 70 จังหวัด โดยจัดเวทีกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งหมด 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

4. ขุดสระเก็บกักน้ าแล้ว 25,143 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 2,463 ราย  
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5. สนับสนุนพันธุ์พืช (ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก สมุนไพร ฯลฯ) 12,118 ราย สนับสนุน
พันธุ์สัตว์ (ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง และปัจจัยการผลิตเพ่ือท าอาหารสัตว์) 19,753 ราย พันธุ์ปลานิล และ
อาหารสัตว์น้ า 11,514 ราย วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินแก่เกษตรกร (น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด) 
21,892 ราย 

6. ให้ความรู้แก่ เกษตรกรอย่างต่อเนื่ องผ่านสื่ อต่ าง ๆ ผ่านภาพยนตร์สั้ น โดย
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี รายการห้องข่าวหัวเขียว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ FM 96.5 
คลื่นความคิด ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการฯ บทบาทภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สื่อสิ่ งพิมพ์ นอกจากนี้  ได้จัดท าและบริหารจัดการ YouTube Channel Twitter Account 
Facebook Fan page และ Line Official Account ในชื่อโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

 

ผลการประเมินผล 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ในพ้ืนที่ทั้ง 4 ภาค 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,800 ตัวอย่าง และประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ OECD - DAC ของ
ส านักบริหารหนี ้สาธารณะกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 5 ด้าน คือ ด้าน
ความสอดคล้อง ด้านประสิทธิผล  ด้านประสิทธิภาพด้านผลกระทบ  และด้านความยั่งยืน ดังนี้ 

1. ด้านความสอดคล้อง (Relevance)   
1.1 สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระดับประเทศ ระดับ

หน่วยงาน และระดับพ้ืนที่  โดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างงาน และ เกษตรกร ร้อยละ 85.60 เห็นว่า
โครงการฯ อยู่ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) 
แผนงานย่อย : 3.2 ฟ้ืนฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ
โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง กับการท่องเที่ยว
หรือภาคบริการอื่น ร้อยละ 14.21 สอดคล้องบางส่วน ร้อยละ 0.19 ไม่สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับสถานการณ์และตรงกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างงาน 
และเกษตรกร ร้อยละ 84 เห็นว่าโครงการฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ ร้อยละ 85   มีความครอบคลุม
และ ตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรและผู้รับจ้างงาน
เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID –19) และได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง  และ
สระเก็บกักน้ า  

2. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
เพิ่มขึ ้น 99 ,996 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80 เกิดการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับต าบล 
13,529 ราย มีสระเก็บกักน้ าจากโครงการ 27,606 บ่อ เพิ่มพื้นที ่กักเก็บน้ า 69.9732 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์สระเก็บกักน้ าแล้ว ร้อยละ 84 ส าหรับสัดส่วน
การใช้พื ้นที ่ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (แหล่งน้ า :นาข้าว:ปลูกพืช:ที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์) 
31:28:30:11 เกษตรกรน าความรู้จากการอบรมมาใช้ประโยชน์แล้วร้อยละ 97 

3. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) งบประมาณที่เบิกจ่ายภาพรวม (การเบิกจ่าย 
และก่อหนี ้) 2 ,871 ล้านบาท คิดเป ็นร้อยละ 81 ของวงเงินทั ้งหมด ความทันเวลาของ
งบประมาณ ร้อยละ 81 ส่วนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการด าเนินงานของโครงการ
เทียบกับแผนของโครงการเฉลี่ยร้อยละ 61 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ท าให้การด าเนินการบางกิจกรรมล่าช้า เช่น การขุดสระเก็บ
กักน้ า การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  

4. ด้านผลกระทบ (Impact)   
4.1 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วม

โครงการเพ่ิมขึ้น 2,300 บาท/ครัวเรือน (เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 34) และมีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร
ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 1,794 บาท/ครัวเรือน (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 33) ลดการพ่ึงพา
ภายนอกโดยใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองเพ่ิมข้ึน 621 บาท/ครัวเรือน และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
1,906 ล้านบาท 

4.2 ด้านสังคม เกิดกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ต าบลต้นแบบ จ านวน 106 กลุ่ม 
มีผู้ประกอบการที่เตรียมความพร้อมเป็น SME จ านวน 28 กลุ่ม และมีชุมชนที่พ่ึงพาตนเองด้านการ
ผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 24 

4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในแปลง ร้อยละ 51 และ
มีการเกื้อกูลกันของกิจกรรมการเกษตรในแปลงมากกว่า 1 กิจกรรม เช่น ปลูกพืชและการเลี้ยงปศุสัตว์ 
โดยน ามูลโค กระบือ มาท าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยสด เพ่ือใส่ในพ้ืนที่นา แปลงไม้ผล และพืชผัก ใช้ฟางข้าว
และข้าวเปลือกเป็นอาหารสัตว์ ด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ า เลี้ยงสุกรบนสระเก็บกักน้ า  

5. ด้านความยั่งยืน (Sustainability) เกษตรกรมีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่อง 
ร้อยละ 95  และได้ขยายผลน าความรู้ไปเผยแพร่ ร้อยละ 43 (สัดส่วน 1:9 ราย) และในจ านวนนี้
มีเกษตรกรปฏิบัติตามค าแนะน าแล้ว 4 ราย ส่วนความกินดีอยู่ดี เกษตรกรบริโภคอาหารในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น 311 บาท/ครัวเรือน  และใช้พันธุ์พืช/พันธุ์ข้าวของตนเอง เพ่ิมข้ึน 306 บาท/ครัวเรือน 
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)  
ท าให้กิจกรรมของโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ อาทิ การขุดสระกักเก็บน้ าล่าช้า  
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากต้องด าเนินการหลังจากที่ขุดสระกักเก็บน้ า
แล้วเสร็จและจากมาตรการของจังหวัดไม่สามารถรวมตัวในการจัดกิจกรรมได้ 

2. เกิดภัยธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย มีผลต่อการขุดสระกักเก็บน้ า และการสนับสนุน
ปัจจัยเนื่องจากน้ าท่วมไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ และไม่สามารถรวมกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมได้ 

3. เกษตรกรลาออกระหว่างด าเนินโครงการ เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนใจ
ท าการเกษตร เมื่อถึงฤดูเพาะปลูก ไม่รอขุดสระกักเก็บน้ าจากโครงการ บางส่วนมีพ้ืนที่ถือครองน้อย 
และคิดว่าพ้ืนที่สระกักเก็บน้ ามีขนาดใหญ่ ท าให้เสียพื้นที่ในการเพาะปลูก กรมพัฒนาที่ดิน เร่งรัด
การขุดสระกักเก็บน้ าให้แล้วเสร็จ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เตรียมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และ
ด้านประมง ภายหลังที่กรมพัฒนาที่ดินขุดสระกักเก็บน้้าเสร็จ ให้ทันก่อนสิ้นสุดโครงการในเดือน
ธันวาคม 2564 และติดตามการใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต การรวมกลุ่ม การตลาด และการพัฒนา
อาชีพในช่วงระยะเวลาที่เหลือของโครงการ 

4. เกษตรกรและหน่วยงาน มีการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น (เกิดผล
กระทบทางอ้อม) และเกิดการปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เช่น การอบรมออนไลน์ด้วย Application Zoom ควบคู่กับการอบรมแบบปกติ การใช้
แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้  Google form การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ Line Facebook 
YouTube เกิดการเรียนรู้และเข้าถึงดิจิตอลเทคโนโลยี อีกทั้งประหยัดงบประมาณ และเวลา  

5. ผู้รับจ้างงาน ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเกษตรกรรายแปลง เนื่องจาก
หมดสัญญาจ้างเดือนกันยายน 2564 และขาดทักษะทางด้านการเกษตร และต้องการให้มีการจ้างงาน
ต่อเนื่องส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรด าเนินการระยะต่อไป ในการส ารวจรายชื่อ
ของเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลโครงการ ส ารวจความต้องการของ
ผู้รับจ้างงานที่มีความประสงค์ให้จ้างงานต่อเนื่อง พัฒนาทักษะความรู้ด้านการเกษตรที่จ าเป็น 
และผลักด ันสู ่การเป ็น Smart Farmer รวมทั ้งควรบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เตรียมการจัดท าข้อเสนอ ก าหนดกิจกรรม หลักเกณฑ์ และงบประมาณโครงการ 

6. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ควรเร่งรัดด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานแปลงของ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ถอดบทเรียน และแนวทางการพัฒนา 
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แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2565)     
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อม
ล้ าทางรายได้ ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ คุณภาพมาตรฐาน 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร สร้างความสามารถ ในการแข่งขันของสินค้าเกษตร พัฒนางานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในภาคการเกษตรทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านสังคมมีเป้าหมายการเกษตรกรมีความผาสุกและเกษตรกรมีรายได้  
เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ด้านเศรษฐกิจมีเป้าหมาย เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโต งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ และด้านทรัพยากรมีเป้าหมายทรัพยากร
การเกษตรได้รับการฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ิมข้ึน  

ผลการพัฒนาการเกษตรในช่วง 4 ปี ของแผนฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2563) 
พบการพัฒนาในด้านสังคม เกษตรกรมีความผาสุกอยู่ในระดับดี มีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
สูงกว่าเป้าหมาย สัดส่วนครัวเรือนเกษตรยากจนลดลง แต่มีปัญหาด้านการกระจายที่เสมอภาค
และเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ สัดส่วน การถือครองรายได้ของกลุ่มเกษตรกรที่ร่ ารวย
ที ่ส ุดกับกลุ ่มที ่ยากจนที ่ส ุดยังห ่างก ัน ด ้านเศรษฐกิจ  สถานการณ์การจ้างแรงงานในภาค
การเกษตรดีขึ้น แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจภาคการเกษตรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เสถียรภาพดุลการค้าที่ยังพ่ึงพาการส่งออกมากเกินไป และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ โลกสัดส่วนงบประมาณวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรต้องเร่งแก้ไข ส่วนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการเพ่ิมพื้นที่ชลประทานยังเป็นประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข รวมถึง
การพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่ดินทางการเกษตรที่มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี 

ด้านสังคม ทางด้านดัชนีชี้วัดด้านสังคม ภาพรวมปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะดัชนีความ
ผาสุกของเกษตรกร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 80.21 เพ่ิมข้ึนจากแผนพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 11 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 79.77 รายได้สุทธิทางการเกษตรเฉลี่ยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 10.00 เพ่ิมขึ้นจาก 56,967 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในปีเพาะปลูก 2558/59 เป็น 79,486 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี ในปีเพาะปลูก 2562/63 สัดส่วนคนยากจน  มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก
ร้อยละ 32.22 เหลือร้อยละ 30.85 ในแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที ่ 12 อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ยังคงมีอยู่มาก เนื่องจากดัชนีตัวชี้วัดการกระจายรายได้  
(Gini Index) บ่งชี้ถึงความเหลื่อมล้ าของรายได้ระหว่างกลุ่มที่ร่ ารวยที่สุดกับกลุ่มยากจนที่สุดห่างกัน
ถึง 18.15 เท่า 
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ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนา
การเกษตรฯ ฉบับที่ 12 พบว่า มีอัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 0.40 ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี เนื่องจากปัจจัยลบในเรื่องภัยธรรมชาติ 
การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงปี 2562 และในปี 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ด้านเสถียรภาพดุลการค้า
ภาคเกษตร ดุลการค้าของประเทศไทยยังเกินดุลต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ยประมาณ 323,332 ล้านบาท 
มีการพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมาก ท าให้เกิดความเสี่ยงในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว  
ด้านการจ้างงานในภาคเกษตร มีผู้มีงานท าในภาคการเกษตรเฉลี่ย 11.90 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วง
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11  ที่มีการจ้างงานในภาคการเกษตรเฉลี่ย 11.75 ล้านคน  

ด้านการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตร พบว่า การพ่ึงพาทางด้านการผลิต
ภาพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลงร้อยละ 8.34 โครงสร้างทางเศรษฐกิจขาดความสมดุล ในส่วนการพ่ึงพิงทางด้าน
การตลาด พบว่า มีแนวโน้มการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศดีขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตร และมูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศลดลงร้อยละ 8.46 และ
ร้อยละ 3.19 ตามล าดับ ด้านภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 64.54 ในช่วงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่  11 เป็นร้อยละ 66.39 ในช่วง
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 และด้านการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์โลก 
พบว่า มีแนวโน้มลดลง งบประมาณการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในช่วงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 เฉลี่ยปีละ 1,427.86 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.37 จากแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน ภาคการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า การด าเนินการพัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและ
แหล่งน้ ารวม 4 ปี มีแนวโน้มดีขึ้น โดยทรัพยากรดินด าเนินการได้ 10.11 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 80.88 แหล่งน้ าด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ 45,530 แห่งต่อปี มีเพียงการเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานอยู่ในเกณฑ์ต้องเร่งแก้ไข ด าเนินการได้780,772 ไร่ เนื่องจากการก่อสร้างงานชลประทาน
มีระยะเวลาด าเนินการหลายปี บางพ้ืนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า ช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ าท่วม
พ้ืนที่ เข้าปฏิบัติงานไม่ได้ และการส่งมอบพ้ืนที่ให้กับผู้รับจ้างล่าช้า รวมทั้งปัญหาการครอบครอง/
เวนคืนที่ดินที่จะด าเนินการ 
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ผลการพัฒนารายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วง 4 ปี ของแผนฯ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2563)   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันในด้านความมั่นคง
ทางการเกษตร ผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งหมดอยู่ในระดับดีมากและดี ส าหรับ
ตัวชี้วัดที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่มีอัตราการขยายตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถขยายผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร และ
ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 736,673 ราย คิดเป็นร้อยละ 142.39 ของเป้าหมาย 517,342 ราย พัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติได้เป็น Young Smart Farmer จ านวน 9,878 ราย คิดเป็นร้อยละ 
87.11 ของเป้าหมาย 11,340 ราย เมื่อสิ้นสุดแผนฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเกษตรกรมีรายได้เงินสด
สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 72,887 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรมีมูลค่า รวม 1,402,416 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปี
ละ 350,604 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 
พบว่า ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 0.44 ต่อปี และผลการ
พัฒนามีสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และระดับชั้น 2 เฉลี่ยร้อยละ 92.93 ของสหกรณ์
ที่มีสถานะด าเนินการสูงกว่าปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2559) 
แต่อย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเม่ือสิ้นสุดปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.12 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
ในด้านการผลิตสินค้าคุณภาพด้วยการส่งเสริมการท าการผลิตระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
และการปรับเปลี่ยนพื้นที่การท าเกษตรตามศักยภาพพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีจ านวนแปลงใหญ่
ในปี 2563 รวม 6,314 แปลง และพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรวม 1.39 ล้านไร่ โดยภาพรวม
ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับดีมาก คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
และสถานประกอบการ  

ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าครอบคลุมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพืช ปศุสัตว์ และประมง ตั้งแต่
การควบคุมการน าเข้าสารก าจัดศัตรูพืชและสารเคมีต้องห้ามในการผลิตทางการเกษตร และตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มและสถานประกอบการต่าง ๆ ด าเนินงานได้ร้อยละ 129.30 สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85.00 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเติบโตต่ ากว่า
ร้อยละ 3.00 เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว ประกอบกับเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ง 
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ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
มีเอกลักษณ์ หรือเกษตรอัตลักษณ์การยกระดับราคาสินค้าด้วยการสร้างตรามาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ โดยการสนับสนุนด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรการ เพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การส่งเสริมกิจกรรมซื ้อขายสินค้าเกษตรผ่าน
ระบบออนไลน์ ตลอดจนการส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างเอกลักษณ์ของ
แต่ละชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งผลให้ มีการขยายตัว
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 1.90 สูงกว่าเป้าหมายที่ ก าหนด
ไม่ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.50 ต่อปี อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเติบโตยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอ่ืนแล้ว 
ภาคการเกษตรยังมีอัตราการเติบโตเป็นบวก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์การวัดอยู่ในระดับดีมาก 1 ตัวชี้วัด คือ จ านวนผู้ใช้บริการที่เข้าถึง
ข้อมูลผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศการเกษตร ส่วนที่เหลือต้องเร่งแก้ไข ทั้งงบประมาณ
ด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ได้รับต่องบประมาณประจ าปีของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวนผลงานด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ และจ านวนเกษตรกรและผู้รับบริการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้  

การลงทุนด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ด าเนินการโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.34 ต่อปี 
หรือคิดเป็นวงเงินงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาลดลงเฉลี่ยปีละ 66.41 ล้านบาท 
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ค่อยข้างน้อยเพียง 698 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 15.37 ของจ านวนผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร และจากการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งสิ้น 4,276,775 ราย หรือเฉลี่ยปีละ 1,069,194 ราย มีแนวโน้มลดลงทุกปี  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน ผลการประเมินมีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก 5 ตัวชี้วัด คือ พื้นที่ได้รับ
การจัดการและฟ้ืนฟูดิน พ้ืนที่จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แหล่งน้ าในไร่นาที่ได้รับการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า และพ้ืนที่ท าการประมงได้รับการบริหารจัดการ และ   
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มีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน 3 ตัวชี้วัด คือ การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ปริมาณการใช้สารเคมี
ในภาคการเกษตร และปริมาณการน าเข้าสารเคมี 

ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินได้มีการศึกษา วิจัย และทดลองหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาในช่วงปี 2560 - 2563 ของแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินเฉลี่ยปีละ 2.53 ล้านไร่ 
เพ่ิมขึ้น 0.32 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.48 จากในช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 
(ปี 2559) และสูงกว่าเป้าหมายของแผนฯ 0.03 ล้านไร่     

ด้านการพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์แหล่งน้ า เมื่อเข้าสู่ช่วงแผนการพัฒนาการเกษตรฯ 
ฉบับที่ 12  ได้มีการด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการอนุรักษ์ดิน และน้ า ฯลฯ เฉลี่ยปีละ 45,552 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.56 ของเป้าหมาย
ของแผนฯ เนื่องจากภาครัฐ  มีการส่งเสริมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  

ส าหรับการเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานเฉลี่ยปีละ 195,193 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.77 
ของเป้าหมาย ยังด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดปีละ 350,000 ไร่ ส่วนปริมาณการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร และปริมาณการน าเข้าสารเคมีมีแนวโน้มลดลงไม่มากจากช่วง
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 14.18 และร้อยละ 12.27 ตามล าดับ โดยเริ่ม
ลดลงตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากค าสั่งคณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตราย เห็นชอบให้มี
การควบคุมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส 
โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดอยู่ใน
ระดับดีมาก  2 ตัวชี้วัด คือ จ านวนกฎหมายที่ได้รับการจัดท าใหม่ แก้ไขและปรับปรุง รวม 17 ฉบับ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง ด าเนินการเสร็จแล้ว
เพียง 1 หน่วยงาน คือ กรมประมง รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพ/ผู้น าการเปลี่ยนแปลงรวม 121,029 ราย 

  

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะการพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป 
  

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) และสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลง 
แต่เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอ่ืนแล้ว ภาคการเกษตรยังมีอัตราการเติบโตเป็นบวก เสถียรภาพ
ดุลการค้าของไทยเกินดุล มีการพ่ึงพาตลาดภายนอกมาก รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูทางธรรมชาติ 
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ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตร ประกอบกับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของไทยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพแรงงาน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่นคง
ทางอาหารของไทยในอนาคต ดังนั้น ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรฯ ในระยะต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ควรเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาเทคนิค
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรกับด้านอ่ืน เช่น 
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า การรวมกลุ่มการผลิต เครือข่ายวิสาหกิจ และ
เกษตรพันธะสัญญา การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการรักษาคุณภาพผลผลิตควบคู่ไป
กับการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพ้ืนที่ท าการเกษตร และบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ในการด าเนินนโยบายด้านการเกษตรภายใต้แผนงานและ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ 

2. การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตร และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
ยังคงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาการเกษตรไทยขึ้นไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ หรือเกษตรอัตลักษณ์ เกษตรอินทรีย์ เกษตรท่องเที่ยว 
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตลาด/ศูนย์สินค้าเกษตรออนไลน์ 
การส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร สิ่งเหล่านี้ยังคงมี
ความส าคัญที่ต้องพัฒนาต่ออีก 5 ปีข้างหน้า 

3. ปัญหาภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งโรคระบาดศัตรูพืช
และโรคระบาดในสัตว์ ภัยแล้ง อุทกภัย ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและความมั่นคงทางอาหาร จึงควรค านึงถึงการพัฒนาเทคนิคการผลิตที่ทนทาน (resilient) 
ต่อปัจจัยเสี่ยงด้านการผลิตต่าง ๆ เป็นหลัก อาทิ ระบบชลประทานที่สามารถระบายน้ าท่วม
จากพ้ืนที่ท าการเกษตรได้อย่างทันท่วงที การวางแผนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบต้องเร่ง
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ส่วนเทคโนโลยีการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชควรเน้นที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม ให้สามารถรักษา
ระดับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้าง
แรงงานภาคการเกษตร 

4. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตโดยรวม
ของไทยในระยะยาว เนื่องจากค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแรงงานกว่า
ภาคการผลิตอ่ืน ๆ ดังนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณาการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรของ
ไทยอย่างเป็นระบบ ผ่านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตร 
ซึ่งเป็นแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างต่อเนื ่อง 
ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ที่จะน ามาใช้หรือประยุกต์ 
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เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกใหม่ ๆ ในระดับท้องถิ่น เครื่องจักรกล นวัตกรรม 
เครื่องมือ สร้างแรงจูงใจให้แรงงานจากภาคบริการ การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าสู่
ภาคเกษตร โดยสนับสนุนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคเกษตรมากขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองพ้ืนที่ท าการเกษตรในลักษณะบูรณาการ 

5. การวิจัยบางส่วนยังขาดการบูรณาการการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายวิจัย ท าให้วิจัย
ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลงานวิจัย  ขาดแคลน
งบประมาณและการสนับสนุนงบประมาณไม่ต่อเนื่อง การสร้างและการขยายผลนวัตกรรม
บางส่วนยังขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ และการเข้าถึงนวัตกรรมของเกษตรกรรายย่อย 
ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณสูง ท าให้การพัฒนาบางส่วน
ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล  ดังนั้น 
ควรก าหนดประเด็นวิจัยที ่มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ ให้ตรงตามกรอบและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศได้  อีกทั้งควร
สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ Block Grant เพ่ือให้การวิจัยมีความต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกษตรกร
รวมกลุ่มและร่วมจัดท าโครงการสร้างนวัตกรรมให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงได้ง่าย สนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการสร้าง การใช้ประโยชน์ และร่วมพัฒนานวัตกรรม  ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล 

6. พ้ืนที่ชลประทานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นได้น้อยกว่าแผน ควรเน้นการพัฒนาพื้นที่
ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนประเภทอ่ืน
ทดแทนในพ้ืนที่การเกษตร ส่วนการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตรแม้จะมีแนวโน้มการน าเข้าลดลง
แต่ไม่มาก เป็นผลจากแนวโน้มการบริโภค ของผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัย
อาหารมากขึ้น รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายในการควบคุมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่เป็นรูปธรรม ในการด าเนินในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งกรมวิชาการเกษตร และ
กรมพัฒนาที่ดิน ควรคิดค้น วิจัย เผยแพร่ วิธีการ/เครื่องมือที่จะสามารถทดแทนการใช้สารเคมี 
สารก าจัดศัตรูพืช หรือมาตรการส่งเสริมการย่อยสลายเศษวัสดุในแปลง รณรงค์การหยุดเผา
อย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้น พร้อมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ก าหนดกฎระเบียบ
ที่มีผลใช้บังคับในระดับพ้ืนที่ได้จริง โดยให้ผู้น าท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

7. การปรับโครงสร้างส่วนราชการควรมีความชัดเจนในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ แผนการเพิ่ม ลด อัตราก าลังของส านักงาน ก.พ. ไม่มีความยืดหยุ่นในทาง
ปฏิบัติ และแนวทางการถ่ายโอนอัตราก าลังไปยังภูมิภาค ควรทบทวนให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
รวมทั้งการจัดท าร่างกฎหมายควรมีการก ากับ ติดตาม เร่งรัด เป็นระยะ หากมีปัญหาเกี่ยวกับ
การร่างกฎหมายให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพิจารณา 
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                  กิจกรรมของศูนย์ประเมินผลกิจกรรมของศูนย์ประเมินผล    

 
การจัดกิจกรรม Happiness KPI For OAE  

ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้ร่วมจัดกิจกรรม Happiness KPI For OAE ซึ่งเป็นกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดขององค์กร 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรม Happy Heart Happy GIVE 
ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและ สมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
ในโครงการตามพระราชด าริ ณ บ้านศูนย์ปางตอง ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรม เคลียร์บ้านท าบุญ ส่งมอบให้
มูลนิธิกระจกเงา เพ่ือน าไปส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน ชุมชนผู้ประสบภัยในเมืองและต่างจังหวัด  

 ครั้งที่ 3  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรม Happy Heart Happy Give  
ร่วมลดโลกร้อน เข้าสู่ผ้ากาสาวพัสตร์  ได้ส่งมอบขวดพลาสติก (PET) ใหักับ วัดจากแดง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งทางวัดจะน าขวดพลาสติกดังกล่าวไปเข้ากระบวนการแปรรูป
ให้เป็นเส้นด้ายส าหรับผลิตผ้าจีวร และฝากับฉลากจะน าไปท าเชื้อเพลิง และเฟอร์นิเจอร์ ต่อไป 
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กิจกรรมกิจกรรม    55  ส.ส.  

ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. ประจ าปี 2564 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2564  โดยบุคลากรศปผ. ร่วมกันท ากิจกรรม

โดยท าความสะอาดห้องท างานของแต่ละส่วนและโต๊ะท างานของตนเอง รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณชั้น 7 
8 และ 9 อาคารนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม พร้อมส าหรับการ
ปฎิบัติงาน และสะดวกต่อบุคคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ 

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 บุคลากรของศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) เฉพาะ
ที่มาปฏิบัติงานที่ส านักงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจท า Big Cleaning Day หรือกิจกรรม 5 ส. ประจ าปี 
2564 (ครึ่งปีหลัง) โดยได้ท าความสะอาดบริเวณห้องท างานของแต่ละส่วน และโต๊ะท างาน 
รวมทั้งบริเวณทางเดิน ชั้น 7 8 และ 9 อาคารนวัตกรรม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพ่ือที่จะพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานและสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ ภายหลังกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานอีกครั้ง 
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กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 

       เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 
นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อ านวยการศูนย์
ประเมินผล พร้อมด้วยผู้ เชี่ ยวชาญ ฯ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล ร่วมประกาศเจตจ านงสุจริต ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้แนวคิด "ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero Tolerance & Clean OAE)" และร่วมจัด
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : HOPE โดยพร้อมเพรียง   
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกันสื่อสารความหมายผ่าน
อักษร H O P E ที่แสดงถึงเป้าหมายการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และเชื่อมโยงสมาชิกในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กร “HOPE” มีความหมายดังนี้ H : Honesty : 
มีคุณธรรม O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน P : Prompt to change : พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง E : Establish : สร้างสรรค์ ด้วยค่านิยมซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์  
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กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 การให ้
เพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New 
Normal 
 

เมื่อวันอังคารที่  2 มีนาคม 2564 ศูนย์
ประเมินผล (ศปผ.) ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร น าโดยนายบุญลาภ โสวัณณะ 

ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินผล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของ ศปผ. ได้ร่วมกันท า "กิจกรรมจิตอาสา 
1 กระทรวง 1 การให้ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal" โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันท า
ความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น 7 8 และ 9 ณ อาคารนวัตกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพ่ือให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์และเช็คท าความสะอาด ส าหรับในช่วงบ่าย
ได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของที่จ า เป็นให้แก่วัดเทวสุนทร 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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การประชุมหารือแนวทางการติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2564  

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ประเมินผล จัดประชุมหารือแนวทางการ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร
นวัตกรรมส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร           

 
 

การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ศูนย์ประเมินผลได้จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพ่ึงบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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การประชุมการพิจารณาประเด็น ตัวชี้วัด การติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 - 15.30 น. ศูนย์ประเมินผลได้จัด
ประชุมการพิจารณาประเด็น ตัวชี้วัด การติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร
นวัตกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

การประชุมศูนย์ประเมินผล 
ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2563 จนถึง กันยายน 2564 รวม 12 ครั้ง 
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                            คณะกรรมการ / คณะท างาน 

 

 คณะกรรมการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

1. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ สศก. (สผพ.) ค าสั่งที่ 222/2559 
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ สศก. (สผพ. แทนผอ.ศปผ.) ค าสั่งที่ 

758/2559 
3. คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี สศก. (สผพ. /ฝบท.) ค าสั่งที่ 744/61 
4. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร สศก. (สปพ) ค าสั่งที่ 303/2559 
5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. (สผพ.)  

ค าสั่งที่ 222/2559 
6. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรสศก. (สวป.) 

ค าสั่งที่ 190/2560 
7. คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน ส าหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

การเกษตร ( Big Data) ค าสั่งที่ 873/2563 (สปพ.) 
8. คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการประเมินผลแผนงาน

บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (สผพ.) ค าสั่งที่ 731/2563 
9. คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก (สปพ.) ค าสั่งที่ 26/2564 
10. คณะกรรมการติดตามการก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Streering Committee) (ผอ.ศปผ.) ค าสั่งที่ 1016/2563 
 

 คณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. คณะกรรมการก ากับทางวิชาการ เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ : โครงการเตรียมความพร้อม
ต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness preparation Proposal:R-PP) สศก. (สวป.) ค าสั่งที่ 2195/2562 

2. คณะกรรมการกลางจัดรูปที่ดินและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตั้งตาม พรบ.จัดรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 (คณะอนุกรรมการย่อย 6 คณะ) (สปป.) 

3. คณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (หมวด 2) (ผอ.ศปผ./สปป.) ตั้งตาม พรบ.
ปฏิ รูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพย์ (ผอ.สปป.) 
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4. คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (สปธ.) ค าสั่งที่ 412/2563 

 คณะท างานศูนย์ประเมินผล 

1. คณะท างานวิชาการศูนย์ประเมินผล (ทุกส่วน) ค าสั่งที่ 63/2563 
2. คณะท างานยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล (ทุกส่วน) ค าสั่งที่ 9/2562 
3. คณะท างานสื่อสารองค์กรประจ าศูนย์ประเมินผล (ทุกส่วน) ค าสั่งที่ 19/2561 
4. คณะท างานด้านการพัฒนาองค์การของ (ทุกส่วน) ค าสั่งที่ 12/2563 
5. คณะท างานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ประเมินผล (ทุกส่วน) ค าสั่งที่ 3/2564 
6. คณะท างานพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานของบุคคลในการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการและช านาญการพิเศษประจ าศูนย์
ประเมินผล (ทุกส่วน) ค าสั่งที่ 62/2563 

 คณะท างานส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

        1. คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 1,2  
(ศปร.) หมวด 3,4 (สปป.) หมวด 5,6 (ศปร./สปธ.) 

2. คณะท างานศึกษาและวิเคราะห์การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สศก. (ฝบท.)  
ค าสั่งที่ 125/2563 

3. คณะท างานจัดท าหนังสือรายงานประจ าปีส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สผพ.)  
ค าสั่งที่ 851/60 

4. คณะท างานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท ายุทธศาสตร์และ
มาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การปฏิบัติ (สผพ.) ค าสั่งที่ 179/2561 

5. คณะท างานด้านการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ของ สศก. (สปพ.) ค าสั่งที่ 1/2563 
6. คณะท างานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเกษตรของประเทศ (สปพ.) ค าสั่งที่ 179/2561 
7. คณะท างานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กร

และศักยภาพบุคลากร (สวป.) ค าสั่งที่ 179/2561 
 

 คณะท างานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       -  คณะท างานประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สปส.)  
ค าสั่งที่ 2/2562 
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ท ำเนียบข้ำรำชกำรศูนย์ประเมินผล 

 
ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
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ส่วนประเมินผลแผนพัฒนำกำรเกษตร 

    ส่วนประเมินผลกำรพัฒนำด้ำนพืช 
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ส่วนประเมินผลกำรพัฒนำด้ำนปศุสัตว์และประมง 

ส่วนประเมินผลกำรพัฒนำสถำบันเกษตรและเกษตรกร 
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ส่วนประเมินผลกำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนและทรัพยำกรทำงกำรเกษตร 

ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล 
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ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
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ที่ปรึกษำ 

                   นายบุญลาภ   โสวัณณะ 

  

คณะผู้จัดท ำ 

นางเพ็ญแข  ศุภณฐาพร 

นางพนิดา  โตพ่วง 

นายอนุวัฒน์  ผิวอ่อน 

นายสุวิทย์  ศิริโท 

นายชายศักดิ์  วุฒิศักดิ์ 

นางลออ            จิตต์ชอบ 

นางสาวณัฐชาสิตา สังฆโสภณ 

นายเมธี             จันต๊ะ 
  

จัดท ำโดย 

            ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เกษตรกลาง  บางเขน  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศัพท์  0 2579 0507  โทรสาร 0 2579 0507   www.eva.oae.go.th 

 

คณะผู้จัดท ำหนังสือ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 ศูนย์ประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
“องค์กรชี้น ำในกำรพัฒนำและจัดท ำยุทธศำสตร์เกษตรของประเทศไทย

ไปสู่กำรบริหำรจัดกำร เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน”

ศูนย์ประเมินผล
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกลำง บำงเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักรกรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-579-0507 , 02-579-0614 โทรสำร 02-579-0507
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