
  

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจ
พื้นฐำนและงำนสนับสนุนกำรด ำเนินมำตรกำรเพื ่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ  
โดยรวบรวมจำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่   
ของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งครั้งนี้เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 4 ผลงำนสะสมตั้งแต่                 
วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน 2560 (รอบ 12 เดือน) สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 

1. งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 
1.1.1 ผลการด าเนินงาน 

1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำนำไม่เหมำะสมไปเลี้ยงกระบือ       
โคเนื้อ แพะ กำรท ำนำหญ้ำ และกำรท ำเกษตรกรรมทำงเลือก มีพ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยนกำรผลิตรวม 
141,201 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 24.77 ของเป้ำหมำย 570,000 ไร่ เนื่องจำกไม่มีผู้สมัครและเกษตรกร
ยกเลิกเข้ำร่วมโครงกำร จ ำแนกเป็น กำรปรับเปลี่ยนจำกพ้ืนที่นำมำเลี้ยงกระบือ 7,800 ไร่ โคเนื้อ     
59,295 ไร่  แพะ 800 ไร่ นำหญ้ำ 155 ไร่ และเกษตรกรรมทำงเลือก 73,151 ไร่  

 2) สนับสนุนสินเชื่อส ำหรับกำรเลี้ยงกระบือ  โคเนื้อ แพะ และกำรท ำ
เกษตรกรรมทำงเลือก มีเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรโอนเงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 1,161.47 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.94 
ของเป้ำหมำย 10,616 ล้ำนบำท  

 3) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ โดยจัดหำพ่อ - แม่พันธุ์รวม 
67,470 ตัว คิดเป็นร้อยละ 41.91 ของเป้ำหมำย 161,000 ตัว พร้อมทั้งจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแก่เกษตรกร 
2,530 รำย คิดเป็นร้อยละ 8.58 ของเป้ำหมำย 29,500 รำย 

1.1.2 ผลการติดตามในพื้นที่ 

1) โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำนำไม่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ        
ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคำย หนองบัวล ำภู และอุดรธำนี พบว่ำ 

1.1) ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ ยงกระบือ เกษตรกรร้อยละ 93.33            
มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกระบือมำก่อน โดยมีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงเฉลี่ย 20 ปี พ้ืนที่ที่เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์ ร้อยละ 93.33 เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวมำก่อน และร้อยละ 6.67    
เป็นพื้นที่ว่ำงเปล่ำ และพ้ืนที่ปลูกอ้อย  

1.2) ด้ำนกำรสนับสนุนสินเชื่อ  เกษตรกรได้รับสินเชื่อเพ่ือปลูกสร้ำงโรงเรือน   
ร้อยละ 71.43 และจัดซื้อแม่พันธุ์ร้อยละ 28.57  ภำพรวมเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรส่งเสริม  
อยู่ในระดับมำก ทีค่่ำคะแนนเฉลี่ย 3.71 เนื่องจำกได้รับสินเชื่อไม่เพียงพอ และล่ำช้ำ  

2) โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำนำไม่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อ      
ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ หนองคำย หนองบัวล ำภู และอุดรธำนี พบว่ำ 
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2.1) ด้ำนประสบกำรณ์กำรเลี้ ยงโคเนื้อ เกษตรกรร้อยละ 86.08             
มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงโคเนื้อมำก่อนเฉลี่ย 14 ปี โดยเลี้ยงแบบปล่อย พ้ืนที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน  
เพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.87 เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว และร้อยละ 10.13 เป็นพ้ืนที่    
ว่ำงเปล่ำ และพ้ืนที่ปลูกอ้อย 

2.2) ด้ำนสินเชื่อ เกษตรกรร้อยละ 63.29 ได้รับสินเชื่อโรงเรือนและ
ด ำเนินกำรจัดสร้ำงโรงเรือนแล้ว บำงรำยมีกำรลงทุนเพ่ิมเติม เนื่องจำกมีควำมตั้งใจที่จะเลี้ยงอยู่ก่อน 
เกษตรกร ร้อยละ 48.10 ได้รับสินเชื่อจัดหำโคเนื้อ โดยจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์จำกฟำร์มเอกชน ตลำดนัด    
โคกระบือ และจำกเกษตรกรในพื้นที่ 

 

 1.2 โครงการจัดรูปท่ีดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
 1.2.1 งำนจัดรูปที่ดิน ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ ออกประกำศ ก ำหนดท้องที่

ส ำรวจข้อมูล และออกแบบแล้ว 4 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.2.2 งำนจัดระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตร ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ 

วำงโครงกำรและก ำหนดแผนส ำรวจข้อมูลเพื ่อใช้ในกำรออกแบบ ด ำเนินกำรออกแบบ 54 แห่ง  
และจัดประชุมเกษตรกร 108 ครั้ง รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ 31 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

 

 1.3 โครงการตลาดเกษตรกร เป็นกำรด ำเนินกำรเฉพำะในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมประมง จ ำแนกเป็น 

 1.3.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ก ำหนดจัดตลำดใน 77 จังหวัด โดยสนับสนุนอุปกรณ์
กำรตลำด 77 แห่ง และพัฒนำควำมรู้แก่เกษตรกรแล้ว 1,155 รำย รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยตลำดเกษตรกรแล้ว 
854 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด ำเนินกำรคัดเลือก ชี ้แจงแนวทำง และสนับสนุน       
วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น เพื่อสร้ำงกลุ่มผลิตสินค้ำปลอดภัยแก่สหกรณ์เป้ำหมำย จ ำนวน 30 แห่ง มีเกษตรกร 
ได้รับประโยชน์ 900 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำสินค้ำออกมำจ ำหน่ำยในตลำด
โดยไม่ผ่ำนคนกลำง จ ำนวน 800 บำท/วัน/คน คิดเป็นร้อยละ 145.45 ของเป้ำหมำย 550 บำท/วัน/คน 

 1.3.3 กรมประมง ก ำหนดจัดตลำดใน 50 จังหวัด ด ำเนินกำรได้ 49 จังหวัด ส่วนอีก         
1 จังหวัด เจ้ำของพื้นที ่ขอพื้นที ่คืน โดยมีกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประมงรวม 2,571 ครั้ง คิดเป็น      
ร้อยละ 128.55 จำกเป้ำหมำย 2,000 ครั้ง 

 

 1.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดตั้งศูนย์ต้นแบบกำรท ำ         
เกษตรทฤษฎีใหม่ได้ 135 ศูนย์ สูงกว่ำเป้ำหมำย 65 ศูนย์ และส่งเสริมควำมรู้ให้เกษตรกรโดยกำรขยำยผล 
กำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบ รวม 5,400 รำย จำกเป้ำหมำย 3,500 รำย 

 

 1.5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน  
 1.5.1 จัดประชุมชี้แจงโครงกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับเขตและจังหวัดครบ 149 รำย  

จัดกระบวนกำรเรียนรู้และจัดกระบวนกำรกลุ่มเพ่ือท ำแผนผังแปลง แผนกำรผลิต และปฏิทินกำรผลิต/อบรม
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ครบตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ครั้ง  

 1.5.2 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์/ประมง รวม 8,820 ครัวเรือน 
รวมทั้งเชื่อมโยงตลำดโดยสนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในกำรน ำผลผลิตจำกกิจกรรมมำจ ำหน่ำย  
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 
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 2. งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
 

2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  
2.1.1 ผลการด าเนินงาน 

เกษตรกรลงทะเบียนใช้บริกำร 79,333 รำย ของเป้ำหมำย 46,200 รำย     
โดยคลินิกดินบริกำรตรวจวิเครำะห์ดินรวม 124,419 ตัวอย่ำง คลินิกพืช 17,400 รำย คลินิกข้ำว 
15,500 รำย คลินิกปศุสัตว์ 23,356 รำย คลินิกประมง 9,798 รำย คลินิกชลประทำน 49,315 รำย 
คลินิกสหกรณ์ 11,466 รำย และคลินิกอ่ืน ๆ เช่น คลินิกกฎหมำย คลินิกบัญชี และคลินิกหม่อนไหม      
รวม 22,254 รำย 

2.1.2 ผลการติดตามในพื้นที่ 
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน (Follow Up) ในพ้ืนที่ 49 จังหวัด พบว่ำ  
1) เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำร ร้อยละ 36.14 น ำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร 

สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 63.27 ได้รับประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น เข้ำใจถึงกำรปลูกพืชและ     
เลี้ยงสัตว์อย่ำงถูกวิธี ท ำให้ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตพืช สัตว์ น ำผลผลิตมำบริโภคเพ่ือลดรำยจ่ำยในครัวเรือน 
บำงส่วนน ำไปจ ำหน่ำยเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ 

2) กำรน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้กับผู้ อ่ืน เกษตรกรร้อยละ 79.48 สำมำรถ        
น ำควำมรู้ ไปขยำยผล โดยกำรถ่ำยทอดแก่บุคคลในครอบครัว ญำติ พ่ีน้อง  เพ่ือนบ้ำน ส่วนที่ เหลือ            
ร้อยละ 20.52 ที่ไม่ได้น ำไปถ่ำยทอด เนื่องจำกมำร่วมงำนด้วยกัน และเป็นความรู้ทางการเกษตรพื้นฐาน
ที่เกษตรกรทั่วไปพึงปฏิบัติ และมีความรู้อยู่เดิมก่อนเข้าร่วมงาน   

 

2.2 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประกอบด้วย โครงกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง 
โครงกำรขยำยพ้ืนที่โครงกำรหลวง และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 

2.2.1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์ มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสิทธิภำพ  
กำรเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 1,400 รำย ตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ยังสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร/สัตว์ปีกครบ 
109 แห่ง ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรครบ 709 รำย สนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 184 รำย  
ของเป้ำหมำย 176 รำย รวมทั้งสนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน และเวชภัณฑ์ของโคเนื้อ 601 รำย และจัดตั้ง
กองทุนอำหำรสัตว์/ยำสัตว์ 70 แห่ง จำกเป้ำหมำย 68 แห่ง  

2.2.2 กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ โดยก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบ  
ระบบส่งน้ ำและบ่อเก็บน้ ำ จัดหำน้ ำสนับสนุนศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงครบ 19 แห่ง และจัดท ำ      
ระบบอนุรักษด์ินและน้ ำในพ้ืนที่สูงด ำเนินกำรไปแล้ว 11,346 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.62 ของเป้ำหมำย 
10,950 ไร่ 

2.2.3 ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพ้ืนที่กำรเกษตร 
ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่ รวมทั้งด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน 
แก่เกษตรกร 4,919 รำย ร้อยละ 100.39 ของเป้ำหมำย 4,900 รำย  

 

2.3 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด ำเนินกำรผ่ำนศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 138 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 115 ของเป้ำหมำย 
120 ศูนย์ โดยสำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้จ ำนวน 15,889 รำย คิดเป็นร้อยละ 104.53  
ของเป้ำหมำย 15,200 รำย ทั้งนี้ เกษตรกรที่เคยผ่ำนกำรอบรมต้องกำรให้มีกำรพัฒนำเพ่ือต่อยอดควำมรู้        



ง 
 

แต่ติดเงื่อนไขโครงกำรไม่ให้อบรมซ้ ำรำยเดิม โดยประธำนศูนย์ปรำชญ์เสนอให้จัดท ำหลักสูตรต่อยอด  
และคัดเลือกเกษตรกรที่มีกำรปฏิบัติจริงในแปลงของตนเองเข้ำอบรม 

 

2.4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
เข้ำร่วมโครงกำร 111 ศูนย์ จำกเป้ำหมำย 110 ศูนย์ เกษตรกรผ่ำนกำรอบรม 3,384 รำย คิดเป็น      
ร้อยละ 102.55 ของเป้ำหมำย 3,300 รำย 

 

2.5 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด ำเนินกำรสนับสนุนให้บุคลำกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมน ำแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิต โดยหน่วยงำนได้ประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรประชุม เว็บไซต์ จัดบอร์ด/นิทรรศกำร       
เสียงตำมสำย ฯลฯ 276 ครั้ง จัดอบรมบรรยำยควำมรู้ให้กับบุคลำกร 12,335 รำย หรือร้อยละ 105.70    
ของเป้ำหมำย 11,670 รำย และจัดท ำแปลงเรียนรู้ครบ 218 แปลง รวมทั้งรณรงค์กำรลดรำยจ่ำย     
ที่ไม่จ ำเป็นโดยท ำบัญชีรำยจ่ำย และออมเงินมีกำรด ำเนินกำรแล้ว 12,259 รำย หรือร้อยละ 91.59 
ของเป้ำหมำย 13,385 รำย 

 

2.6 โครงการพระราชด าริ ประกอบด้วย ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงกำร
พัฒนำตำมพระรำชด ำริอ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ
จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดง
ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง และโครงกำรพัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดเลย 

2.6.1 ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้ำนกำรผลิตพืช กำรเลี้ยงปศุสัตว์ /ประมง 
กำรท ำบัญชี ฯลฯ 4,266 รำย คิดเป็นร้อยละ 103.80 ของเป้ำหมำย 4,110 รำย และจัดท ำแปลงสำธิต/
แปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ครบ 674 ไร่ รวมทั้งกระจำยต้นพันธุ์ 98,250 ต้น คิดเป็นร้อยละ 100.51  
ของเป้ำหมำย 97,750 ต้น 

2.6.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เช่น ส่งเสริมกำรปลูกพืช/ไม้ผลเมืองหนำว กำรเลี้ยงปศุสัตว์
และประมง รวม 1,630 รำย คิดเป็นร้อยละ 107.95 ของเป้ำหมำย 1,510 รำย สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์
พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 3,103 ตัว ร้อยละ 108.57 ของเป้ำหมำย 2,858 ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 
13.15 ล้ำนตัว คิดเป็นร้อยละ 101.15 ของเป้ำหมำย 13 ล้ำนตัว 

2.6.3 ปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยสำธิตกำรจัดท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ และปุ๋ยสูตรพระรำชทำน 
ในพ้ืนที่ 2,552 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  

 

2.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
2.7.1 สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น มีเป้ำหมำย 3 ระดับ รวม 2,275 รำย ด ำเนินกำรจัดอบรม

ครบตำมเป้ำหมำย 
2.7.2 พัฒนำศักยภำพธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร มีแผนพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจ

ให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 50 รำย (เป้ำหมำย 100 รำย) และศูนย์บริกำรเตรียมดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตมันส ำปะหลัง 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

2.7.3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยบริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรแก่เกษตรกร 
จ ำนวน 600 รำย รวม 600 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และบริหำรจัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรในรูปแบบกลุ่ม
ในพ้ืนที่ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 600 แปลง ด ำเนินกำรแล้ว 567 แปลง หรือร้อยละ 94.50 
ของเป้ำหมำย 
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2.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก 
ระยะขยายผล โดยให้สหกรณ์กู้เงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือจัดซื้อ
รถเกี่ยวนวด/รถเทเลอร์ ส ำหรับสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว และเครื่องสีข้ำวโพดพร้อมอุปกรณ์ส ำหรับสหกรณ์ 
ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 

2.8.1 สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว เป้ำหมำย 10 แห่ง มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำรยื่นกู้และได้รับอนุมัติ
จำก ธ.ก.ส. แล้ว 6 แห่ง คิดเป็นวงเงิน 42.26 ล้ำนบำท ซึ่งได้มีกำรจัดท ำข้อมูลกำรผลิตของสมำชิกสหกรณ์
เสร็จแล้ว รวมทั้งได้จัดอบรมควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร และสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร
กับกระทรวงมหำดไทยรวม 400 รำย 

2.8.2 สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้ำหมำย 10 แห่ง ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
 

2.9 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
2.9.1 สินค้ำข้ำว  

 1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว (GAP - Seed) ด ำเนินกำรตรวจประเมิน
เกษตรกรผู้ผลิต 1,000 แปลง และสถำนที่รวบรวม/คัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้ำว 60 แห่ง ด้วยกำรจ้ำงตรวจประเมิน
ระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก) แบบรำยเดียวแปลงเก่ำ
และใหม่ ด ำเนินกำรได้ 9,000 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย ยกเว้นภำคเหนือตอนบน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

  2) กำรผลิตข้ำวตำมระบบ GMP/HACCP ด ำเนินกำรในโรงสีข้ำว 7 แห่ง คิดเป็น      
ร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 แห่ง ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ข้ำว 4 แห่ง คิดเป็น       
ร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 10 แห่ง  

 2.9.2 สินค้ำผัก - ผลไม้ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำร
คุณภำพ GAP พืชได้ 73,036 ฟำร์ม (ผ่ำนกำรรับรองแล้ว จ ำนวน 25,943 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 150,487 ไร่) 
โรงคัดบรรจุฯ 816 โรงงำน จำกเป้ำหมำย 600 โรงงำน (ผ่ำนกำรรับรอง 75 โรงงำน) และพัฒนำ               
ห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนสำกล จ ำนวน 10 ห้อง 

2.9.3 ด้ำนประมงตรวจและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 32,444 ฟำร์ม (เป้ำหมำย 
32,000 ฟำร์ม) โรงงำน 316 โรงงำน (เป้ำหมำย 307 โรง) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพหอยสองฝำ และเฝ้ำระวัง
โรคสัตว์น้ ำรวม 44,576 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 63,362 ตัวอย่ำง) ตรวจคัดกรองโรคระบำดในกุ้ง 
117,160 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 70,000 ตัวอย่ำง) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ในรูปแบบซอง 109,484 ซอง 
และแบบขวด 251,789 ขวด และเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบกำรประมง  
สู่ตลำดอำเซียน 211 รำย คิดเป็นร้อยละ 105.50 ของเป้ำหมำย 200 รำย  

2.9.4 ด้ำนปศุสัตว์ (ไก่และสุกร) พัฒนำคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์สู่มำตรฐำน 
66,644 แห่ง (เป้ำหมำย 43,350 แห่ง) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 337,602 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 
332,880 ตัวอย่ำง) 

2.9.5 ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำร โดยจัดท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับเสร็จแล้วทั้ง 2 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนทุเรียน 
แช่เยือกแข็ง และมำตรฐำน GAP ฟำร์มเนื้อไก่ พัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำเกษตรส ำหรับผู้ประกอบกำร 
ขนำดกลำง/เล็ก 372 รำย จำกเป้ำหมำย 200 รำย และสร้ำงระบบอำหำรศึกษำ 3 กิจกรรม 
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2.10 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบ  
จากการเปิดเสรีการค้า AFTA เป็นงำนต่อเนื่อง 

2.10.1 ปีที่ 3 (5 มี.ค. 59 - 4 มี.ค. 60) จัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 1 ครั้ง รวมกลุ่มเกษตรกรและจัดเวทีเรียนรู้แก่เกษตรกร 250 รำย จัดท ำศูนย์เรียนรู้ 
กำรปลูกมะพร้ำว 4 ศูนย์ และแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำในพ้ืนที่ 500 ไร่ รวมทั้ง
เชื่อมโยงกำรตลำดมะพร้ำว 400 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

2.10.2 ปีที่ 4 (5 มี.ค. 60 - 4 มี.ค. 61) ด ำเนินกำรจัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อม
โครงกำรแล้ว 1 ครั้ง และสนับสุนนปัจจัยกำรผลิตในแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ 
(พ้ืนที่เดิม) แก่เกษตรกร 80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของเป้ำหมำย 300 ไร่ 

 

3. ความเห็นของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมในรอบ 12 เดือน มีผลส ำเร็จร้อยละ 97.73 ของจ ำนวนโครงกำร 

ที่ติดตำมทั้งหมด 27 โครงกำร และจำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระดับพ้ืนที่ พบประเด็นส ำคัญ 
ดังนี้ 

3.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ  ในพื้นที่
จังหวัดหนองคำย หนองบัวล ำภู และอุดรธำนี พบว่ำ ภำพรวมเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมอยู่ใน
ระดับมำก ที่ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.71 เนื่องจำกได้รับสินเชื่อเพ่ือปลูกสร้ำงโรงเรือน และจัดซื้อแม่พันธุ์               
ไม่เพียงพอ และล่ำช้ำ  นอกจำกนี้ เงื่อนไขโครงกำรก ำหนดให้เกษตรกรปลูกหญ้ำส ำหรับเป็นอำหำรกระบือ   
ในพ้ืนที่ก่อน ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรำยได้บำงส่วนจำกกำรน ำพ้ืนที่ไปปลูกหญ้ำ บำงรำยที่ยังไม่เคยเลี้ยง    
ขำดควำมมั่นใจ ต้องกำรสินเชื่อเพียงบำงส่วน แต่ติดเงื่อนไขโครงกำรที่ก ำหนดต้องรับสินเชื่อเต็มจ ำนวน เนื่องจำก
เป็นกำรสนับสนุนสินเชื่อระยะยำว  

  ดังนั้น กรมปศุสัตว์ควรมีกำรติดตำมดูแลกลุ่มเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจ 
และในระยะต่อไปเพ่ือช่วยลดต้นทุนกำรผลิต ควรสนับสนุนอุปกรณ์ เช ่น เครื ่องหั ่นสับหญ้ำ และ       
เครื่องอัดฟำงแก่กลุ่มเกษตรกร 

 

3.2 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ 
จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ หนองคำย หนองบัวล ำภู และอุดรธำนี พบว่ำ 

3.2.1) กำรจัดหำโคเนื้อ บำงกลุ่มใช้วิธีกำรจับสลำกจำกฝูงโคที่เจ้ำหน้ำที่จัดหำมำ ท ำให้เกษตรกร
ไม่มีสิทธิ์เลือกโคเนื้อแม่พันธุ์ที่ต้องกำร ซึ่งตำมเงื่อนไขโครงกำรให้เกษตรกรเป็นผู้จัดหำเอง หลังได้รับสินเชื่อ 
และพบปัญหำแม่โคเนื้อแท้งระหว่ำงกำรขนย้ำย  

3.2.2) รำคำแม่พันธุ์โคเนื้อมีรำคำสูงขึ้นหลังมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร ส่งผลให้สินเชื่อ 
ที่ได้รับไม่เพียงพอ นอกจำกนี้ เกษตรกรต้องกำรให้สนับสนุนโคเนื้อพ่อพันธุ์ด้วย  

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ ควรมีกำรตรวจติดตำม และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ของโครงกำรในประเด็นวิธีกำรจัดหำโคเนื้อแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน  
รวมทั้งพิจำรณำวงเงินสินเชื่อในกำรจัดซื้อโคเนื้อแม่พันธุ์ที่สอดคล้องกับรำคำตลำดในปัจจุบัน 

 

3.3 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ พะเยำ 
สระแก้ว และกระบี่ พบว่ำ พ้ืนที่ที่ก ำหนดเป็นศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่บำงแห่งไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรม
ได้ครบองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น ไม่มีนำข้ำว  



ช 
 

ดังนั้น ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เห็นควร
ให้ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจำรณำถึงศักยภำพ และองค์ประกอบของพื้นที่เป็นหลัก 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตรงตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 

 

3.4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 
(Follow Up) ในพ้ืนที่ 49 จังหวัด พบว่ำ  กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้เกษตรกรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรกำรจัดงำนไม่ทั่วถึง ไม่ได้น ำตัวอย่ำงพืช/ดิน มำตรวจวิเครำะห์ กำรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร     
มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ และปัจจัยกำรผลิตที่แจกจ่ำยภำยในงำนไม่เพียงพอ   
ต่อเกษตรกรที่เข้ำชมงำน นอกจำกนี้ กำรให้บริกำรต่อเนื่องมีเกษตรกรไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ได้รับกำรติดตำม
อย่ำงต่อเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ โดยเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง   

ดังนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรและปัญหำด้ำนกำรเกษตร
ในพ้ืนที่ก่อนกำรจัดงำน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรให้บริกำรที่รวดเร็วและเบ็ดเสร็จภำยในงำน ในกรณีที่ต้อง    
มีกำรน ำมำตรวจวิเครำะห์ที่ห้องปฏิบัติกำรควรเร่งรำยงำนผลให้เกษตรกรทรำบโดยเร็ว และประชำสัมพันธ์ 
กำรจัดงำน พร้อมทั้งขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำรแก่เกษตรกรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 

 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน    
เศรษฐกิจการเกษตร  
 

ในปีงบประมาณ 2560 ก าหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพ้ืนฐาน และ         
งานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 4 ผลงานสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 

 

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

        ศูนย์ประเมินผล 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจ าปี 2560 จ านวน 92,555 ล้านบาท 
ส าหรับด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้น
พัฒนาการเกษตร เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิตชีวิต
และมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดท าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ  ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการตรวจสอบความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าผลจากการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนา 
การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่ง ในปี 2560 ได้คัดเลือกแผนงาน/
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 27 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 

1.2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 

 

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ  
 
1.3 เป้ำหมำยกำรติดตำม 

1.3.1 ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 

 

1.3.2 จ านวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 27 โครงการ 
 

1.3.3 ระยะเวลาการรายงาน ทุก 3 เดือน 
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1.4 งบประมำณกำรติดตำม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับการติดตามในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 2,255,000 บาท  

 
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล  
 
1.6 แนวทำงกำรติดตำม 

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

 

1.6.2 เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

1.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ 

 

1.6.4 จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี้วัด และก าหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 

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

1.7.1 รูปแบบการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์     
เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยเปรียบเทียบ            
กับเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

 

1.7.2 การรวบรวมข้อมูล 
1) แหล่งข้อมูล 

1.1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานแผนงานและโครงการ 
ของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ 

1.2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพ้ืนที่ในลักษณะ Spot Check 
2) เครื่องมือที่ใช้ 

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

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

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

 

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

 
1.9.2 การก าหนดระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความส าเร็จในแต่ละ

ระดับมีความหมาย ดังนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตำรำงท่ี 1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
  

ควำมส ำเร็จ (ร้อยละ) ผลกำรประเมินผล 
> 100 ดีเยี่ยม 

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

≤ 60.99 น้อย 
 
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 

1.10.1 ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

  

1.10.2 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



บทที่ 2 
ผลการติดตาม 

  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจ
พ้ืนฐำน และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ) โดยรวบรวมข้อมูล
จำกกำรรำยงำนผลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผลจำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดตำมระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 4 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน 2560 
รำยละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ภาพรวม 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมำสที่ 4 มีผลงำนแล้วเสร็จในภำพรวมร้อยละ 97.73 ของ
จ ำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 27 โครงกำร จ ำแนกเป็นงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 62.64 เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นำ         
ไม่เหมำะสมด ำเนินกำรได้ไม่เป็นไปตำมแผน บำงพื้นที่เกษตรกรขอถอนตัวจำกโครงกำร งำนส ำคัญต่อเนื่อง
และภำรกิจพื้นฐำน มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 104.19 และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำง
กำรผลิตภำคเกษตรฯ) มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 69.17 (เป็นผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ 4 ต่อเนื่องจำกปีที่ 3) 

 

2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร   
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 3,956,268,748 บำท คิดเป็นร้อยละ 23.63        
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 16,743,364,853 บำท (ตำรำงที่ 2) 

 
2.2 งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม 
 1) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตกระบือ 
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสม (S3/N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 5,000 รำย
(500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น 25,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 -   
30 กันยำยน 2565) 

1.1) ผลการด าเนินงาน 
1.1.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 25 

จังหวัด หรือร้อยละ 45.45 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 7,800 ไร่ หรือร้อยละ 
31.20 ของเป้ำหมำย 25,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 186 กลุ่ม หรือร้อยละ 37.20 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม           
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 1,560 รำย หรือร้อยละ 31.20 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย  
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาส 4 
 

ล ำดบั ผลส ำเร็จ
ที่ จดัสรร เบกิจำ่ย ร้อยละ (ร้อยละ)

13,857,165,900  2,189,284,743  15.80    62.64    
1 โครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสม 13,037,316,000  1,449,976,039   11.12 25.67    

1.1 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงกระบือ 1,844,500,000 153,799,854     8.34      27.16    

1.2 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ 10,907,400,000 1,262,112,785   11.57    41.13    

1.3 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการแพะ 149,564,000 12,522,000       8.37      24.44    
1.4 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า 85,780,000 661,400            0.77      5.63      
1.5 ปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกขา้วไมเ่หมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น 50,072,000 20,880,000       41.70 16.86    

2 โครงการจดัรูปที่ดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 750,000,000 673,140,000     89.75    100.00  
3 โครงการตลาดเกษตรกร 26,062,300 25,357,320 97.30    106.25  
4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมใ่นเขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.) 11,537,500 8,652,861          75.00    173.58  
5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมแ่ละเกษตรกรรมยั่งยนื (กสก.) 32,250,100 32,158,523       99.72    100.00  

2,884,505,953    1,765,588,224  61.21    104.19  
6 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 54,242,480         51,275,207       94.53    171.72  
7 การพัฒนาพื้นที่โครงหลวง 305,484,600       287,768,699     94.20    100.77  

7.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 169,047,800       162,387,095     96.06    101.68  
7.2 โครงการขยายผลโครงการหลวง 96,482,980         87,188,449       90.37    100.34  
7.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกป้ัญหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื 39,953,820         38,193,155       95.59    99.85    

8 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม ่โดยยดึหลักปรัชญา 61,060,100         60,942,534       99.81    106.06  
เศรษฐกจิพอเพียง

9 โครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชมุชน 17,000,000         16,931,415       99.60    101.15  
10 กจิกรรมขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของบุคลากร กษ. 2,231,800           1,948,587          87.31    101.94  
11 โครงการพระราชด าริ 39,455,373         34,336,840       87.03    104.90  

11.1 ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จงัหวดัแมฮ่่องสอน 4,238,750           4,172,054          98.43    117.33  
11.2 ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จงัหวดัแมฮ่่องสอน 2,874,695           2,414,595          83.99    99.38    
11.3 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 2,430,658           2,370,633          97.53    99.58    

11.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชงิเขาตามพระราชด าริ 9,365,300           7,953,294          84.92    97.35    
        จงัหวดัสระแกว้ - ปราจนีบุรี
11.5 ศูนยพ์ัฒนาไมผ้ลตามพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี 14,485,000         11,504,195       79.42    93.89    
11.6 ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวดัระยอง 2,292,250           2,289,449          99.88    122.08  
11.7 โครงการพัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด าริ จงัหวดัเลย 3,768,720           3,632,620          96.39    104.03  

12 โครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 7,246,000           6,137,182          84.70    99.31    
13 โครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและอปุกรณ์การตลาด 1,996,900           763,279            38.22    190.78  

เพื่อลดต้นทุนสมาชกิระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562
14 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 2,395,788,700    1,305,484,481   54.49    104.84  

1,693,000          1,395,781         82.44    69.17    
15 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุดี์ทดแทนสวนเกา่ 1,693,000 1,395,781 82.44 69.17    

เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA (ปีที่ 4) 
รวมทั้งหมด 16,743,364,853 3,956,268,748  23.63 97.73    

ที่มำ : จากการรายงานผลการด าเนินงานความกา้วหน้าโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
หมำยเหต ุ: งบประมาณคิดเฉพาะที่หน่วยงานรายงาน

งำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 งำนส ำคัญตอ่เน่ืองและภำรกิจพ้ืนฐำน

งำนบริหำรจดักำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลติภำคเกษตรฯ)

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
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1.1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำย 500 กลุ่ม วงเงิน 1,500 ล้ำนบำท       
มีเกษตรกรได้รับสินเชื่อแล้ว 120 กลุ่ม เป็นเงินจ ำนวน 112,846,354 บำท หรือร้อยละ 24.00 และ 
8.19 ของเป้ำหมำยตำมล ำดับ  

1.1.3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 915 รำย 
91 กลุ่ม หรือร้อยละ 18.30 และ 18.20 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย 500 กลุ่ม  

1.1.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหำกระบือแม่พันธุ์ 6,000 ตัว 
หรือร้อยละ 24.00 ของเป้ำหมำย 25,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 1,200 รำย หรือร้อยละ 
24.00 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย จัดเตรียมละขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 1,560 รำย หรือร้อยละ 31.20        
ของเป้ำหมำย 5,000 รำย และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำด ำเนินกำรได้ 1,502 รำย 7,510 ไร่ หรือ
ร้อยละ 30.04 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย พ้ืนที่ 25,000 ไร่  

1.1.5) จัดสรรงบประมำณ 1,844.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 153.79 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 8.34 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว           

ในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 - 23 มิถุนำยน 2560 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 12 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

(1) เกษตรกรร้อยละ 91.67 มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกระบือมำก่อน โดยมี
ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงเฉลี่ย 17 ปี เกษตรกรร้อยละ 50.00 ไม่เคยเข้ำร่วมกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับ          
กำรเลี้ยงกระบือมำก่อน พ้ืนที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวมำก่อน 
เกษตรกรคำดว่ำจะจัดหำซื้อกระบือจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ เกษตรกรทุกรำยได้รับเงินสนับสนุนค่ำจัดท ำ         
แปลงหญ้ำและระบบน้ ำแบบประหยัดแล้ว ขณะนี้แปลงหญ้ำบำงรำยเริ่มให้ผลผลิต ด้ำนสินเชื่อร้อยละ 25.00 
ได้รับสินเชื่อโรงเรือนและอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงโรงเรือน ส่วนสินเชื่อจัดซื้อกระบือเกษตรกร            
ยังไม่ได้รับกำรสนับสนุน ในภำพรวมเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรส่งเสริมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด        
ทีร่ะดับคะแนนเฉลี่ย 4.55 

(2) ประเด็นที่พบ 
 กำรปล่อยสินเชื่อล่ำช้ำ เนื่องจำกในช่วงกำรพิจำรณำสินเชื่อ ธ.ก.ส. มีงำน          

ในภำระหน้ำที่อยู่หลำยโครงกำร เช่น โครงกำรลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อย โครงกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนกำรผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2559/60 เป็นต้น ประกอบกับในกำรพิจำรณำ                 
ต้องใช้ระยะเวลำตรวจสอบเอกสำร คุณสมบัติของเกษตรกรและกลุ่มด้วย 

(3) ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจำกเป็นโครงกำรสนับสนุนสินเชื่อระยะยำว ควรมีเจ้ำหน้ำที่ติดตำมก ำกับดูแล

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรเมื่อได้รับสินเชื่อไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโครงกำร 
ครั้งที่ 2 จำกกำรลงพ้ืนที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร ในช่วงระหว่ำง

วันที่ 9 - 14 กันยำยน 2560 ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคำย หนองบัวล ำภู และอุดรธำนี ส ำรวจข้อมูลเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 15 รำย สรุปได้ดังนี้ 

(1) เกษตรกรร้อยละ 93.33 มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกระบือมำก่อน โดยมี
ประสบกำรณ์ในกำรเลี ้ยงเฉลี่ย 20 ปี เกษตรกรร้อยละ 80.00 เคยเข้ำร่วมกลุ่มเกษตรกรเกี ่ยวกับ        
กำรเลี้ยงกระบือมำก่อน พ้ืนที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพื่อปลูกพืชอำหำรสัตว์ ร้อยละ 93.33 เดิมเป็นพ้ืนที่
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ปลูกข้ำวมำก่อน เกษตรกรทุกรำยได้รับเงินสนับสนุนค่ำจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำแบบประหยัดแล้ว 
ขณะนี้แปลงหญ้ำบำงรำยเริ่มให้ผลผลิต ด้ำนสินเชื่อร้อยละ 71.43 ได้รับสินเชื่อโรงเรือนและอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงโรงเรือน ส่วนสินเชื่อจัดซื้อกระบือ เกษตรกรร้อยละ 28.57 ได้รับกำรสนับสนุนแล้ว  
แต่ไม่เพียงพอ ภำพรวมเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรส่งเสริมอยู่ในระดับมำก ที่ระดับคะแนน  
เฉลี่ย 3.71 เนื่องจำกได้รับสินเชื่อล่ำช้ำ 

(2) ประเด็นที่พบ 
 (2.1) เกษตรกรได้รับสินเชื่อโรงเรือน และสินเชื ่อจัดหำแม่พันธุ์กระบือ         

จำกโครงกำรล่ำช้ำ ท ำให้เกิดควำมไม่เชื่อมั่นในตัวโครงกำร  
 (2.2) เงื่อนไขโครงกำรก ำหนดให้เกษตรกรต้องปลูกหญ้ำในพ้ืนที่ก่อน ท ำให้

เสียพ้ืนที่ในกำรท ำประโยชน์หรือเพำะปลูกพืชอ่ืนไป  
 (2.3) เกษตรกรที่ยังไม่มีประสบกำรณ์กำรเลี้ยงกระบือบำงรำยต้องกำรสินเชื่อ

เพียงบำงส่วน แต่เงื่อนไขโครงกำรก ำหนดให้รับสินเชื่อเต็มจ ำนวน  
 (2.4) เกษตรกรบำงรำยที่เลี้ยงกระบือมำก่อน ต้องกำรให้เพ่ิมวงเงินสินเชื่อ 

(3) ข้อเสนอแนะ  
 (3.1) เนื่องจำกเป็นโครงกำรสนับสนุนสินเชื่อระยะยำว ควรมีเจ้ำหน้ำที่ติดตำม

ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรเมื่อไดร้ับสินเชื่อไปแล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 (3.2) สนับสนุนเครื่องหั่นสับหญ้ำ/พืชอำหำรสัตว์ และเครื่องอัดฟำงกับกลุ่ม 

เพ่ือส่งเสริมกำรลดต้นทุน 
 (3.3) ควรขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนี้ และพักช ำระเงินต้น 2 ปี เนื่องจำก

ในช่วงปีแรกเกษตรกรยังไม่มีรำยได้ 
 

 2) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตโคเนื้อ   
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 55 จังหวัด 
ปรับเปลี่ยนมำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 24,000 รำย 
(2,400 กลุ่ม) เลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น 120,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ต้ังแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2565) 

2.1) ผลการด าเนินงาน 
2.1.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 38 

จังหวัด หรือร้อยละ 69.09 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 59,295 ไร่ หรือร้อยละ 
49.41 ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 1,413 กลุ่ม หรือร้อยละ 58.88 ของเป้ำหมำย 
2,400 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 11,859 รำย หรือร้อยละ 49.41 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย  

2.1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 24,000 รำย วงเงิน 9,000 ล้ำนบำท  
มีกลุ่มเกษตรกรได้รับสินเชื่อแล้ว 859 กลุ่ม จ ำนวน 1,029,327,785 บำท หรือร้อยละ 39.96 และ 
11.44 ของเป้ำหมำยตำมล ำดับ 

2.1.3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 7,350 รำย 
735 กลุ่ม หรือร้อยละ 30.63 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย 2,400 กลุ่ม 
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2.1.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อ กำรจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ 57,950 ตัว หรือร้อยละ 
48.29 ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว จัดท ำโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ 1,220 รำย หรือร้อยละ 5.08             
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย จัดเตรียมขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 11,859 รำย หรือร้อยละ 49.41             
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำ ด ำเนินกำรได้ 11,088 รำย พ้ืนที่ 
55,440 ไร่ หรือร้อยละ 46.20 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย พ้ืนที่ 120,000 ไร่ 

2.1.5) จดัสรรงบประมำณ 10,907.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,262.11 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 11.57 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.2) ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 จำกกำรลงพ้ืนที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว 

ในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น อ ำนำจเจริญ และศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 - 23 มิถุนำยน 2560          
มีเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 53 รำย สรุปผลได้ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

(1) เกษตรกรร้อยละ 98.11 มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงโคมำก่อนโดยเลี้ยงแบบปล่อย 
ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงเฉลี่ย 17 ปี แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.69 ไม่เคยเข้ำร่วมกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับ
กำรเลี้ยงโคเนื้อมำก่อน พ้ืนที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.13  
เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว เกษตรกรทุกรำยได้รับเงินสนับสนุนค่ำจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำแบบประหยัดแล้ว 
สำมำรถเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือเป็นอำหำรให้กับปศุสัตว์ได้ ด้ำนสินเชื่อเกษตรกรร้อยละ 70.00 ได้รับสินเชื่อ
โรงเรือน และด ำเนินกำรจัดสร้ำงโรงเรือนแล้ว บำงรำยมีกำรลงทุนเพ่ิมเติม เนื่องจำกมีควำมตั้งใจที่จะเลี้ยง          
อยู่ก่อน เกษตรกรร้อยละ 56.52 ได้รับสินเชื่อจัดหำโคเนื้อ โดยจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์จำกฟำร์ม ตลำดนัด 
โคกระบือ และจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์หรืออำสำสมัครปศุสัตว์ไปให้ค ำแนะน ำ ภำพรวม
เกษตรกร มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรส่งเสริมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.65 

(2) ประเด็นที่พบ  
 กำรอนุมัติสินเชื่อในส่วนจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องก่อสร้ำงโรงเรือน

และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ จึงจะพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ครั้งที่ 2 จำกกำรลงพ้ืนที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร ในพ้ืนที่

จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ หนองคำย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี ระหว่ำงวันที่ 9 - 14 กันยำยน 2560 
ส ำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 79 รำย สรุปผลได้ดังนี้ 

(1) เกษตรกรร้อยละ 86.08 มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงโคเนื้อมำก่อน โดยเลี้ยง
แบบปล่อย ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงเฉลี่ย 14 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 65.82 ไม่เคยเข้ำร่วมกลุ่ม
เกษตรกรเกี่ยวกับกำรเลี้ยงโคเนื้อมำก่อน พ้ืนที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์ส่วนใหญ่  
ร้อยละ 89.87 เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว เกษตรกรร้อยละ 98.73 ได้รับเงินสนับสนุนค่ำจัดท ำแปลงหญ้ำ
และระบบน้ ำแบบประหยัดแล้ว และสำมำรถเก็บเก่ียวผลผลิตหญ้ำ เพ่ือเป็นอำหำรให้กับปศุสัตว์ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 79.75 ด้ำนสินเชื่อเกษตรกรร้อยละ 63.29 ได้รับสินเชื่อโรงเรือนและด ำเนินกำรจัดสร้ำง 
โรงเรือนแล้ว บำงรำยมีกำรลงทุนเพ่ิมเติม เนื่องจำกมีควำมตั้งใจที่จะเลี้ยงอยู่ก่อน เกษตรกรร้อยละ 48.10 
ได้รับสินเชื่อจัดหำโคเนื้อ โดยจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์จำกฟำร์มเอกชน ตลำดนัดโคกระบือ และจำกเกษตรกร
ในพ้ืนที่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์หรืออำสำสมัครปศุสัตว์ให้ค ำแนะน ำ ภำพรวมเกษตรกรมีควำมพึงพอใจ  
ต่อกำรได้รับกำรส่งเสริมอยู่ในระดับปำนกลำง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจำกได้รับ
สินเชื่อล่ำช้ำ 
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(2) ประเด็นที่พบ  
 (2.1) กำรอนุมัติสินเชื่อโรงเรือน และสินเชื่อโคเนื้อล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องผ่ำน        

กำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่  
 (2.2) กำรจัดหำโคเนื้อ บำงกลุ่มใช้วิธีจับสลำกจำกฝูงโคที่เจ้ำหน้ำที่จัดหำมำให้ 

ท ำให้เกษตรกรไม่มีสิทธิ์เลือกโคเนื้อแม่พันธุ์ได้ตำมท่ีต้องกำร 
 (2.3) ปัญหำโคเนื้อแม่พันธุ์แท้ง ในระหว่ำงขนย้ำย/ในช่วงเริ่มรับเลี้ยงของเกษตรกร 
 (2.4) หน้ำแล้งขำดน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรปลูกหญ้ำ 
 (2.5) โคเนื้อแม่พันธุ์มีรำคำแพง/สูงกว่ำปกติ 

(3) ข้อเสนอแนะ     
 (3.1) เกษตรกรต้องกำรให้สนับสนุนโคพ่อพันธุ์ 
 (3.2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ำ เพ่ือน ำมำปลูกทดแทน/ขยำยพ้ืนที่ให้เพียงพอ

กับปริมำณโคเนื้อที่เลี้ยง 
 (3.3) เพ่ิมสินเชื่อโคเนื้อแม่พันธุ์ เนื่องจำกรำคำโคเนื้อแม่พันธุ์ในท้องตลำด        

ที่ตรงเงื่อนไขโครงกำรมีรำคำสูง 
 (3.4) ส่งเสริมด้ำนกำรตลำดให้กับเกษตรกร 
 (3.5) เจ้ำหน้ำที่ควรแนะน ำชนิดพันธุ์หญ้ำที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ให้เกษตรกร 

เพ่ือจะได้เลือกพันธุ์หญ้ำให้เหมำะสมกับพื้นท่ี 
 

 3) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตแพะทั้งระบบ
แบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน 
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 500 รำย (50 กลุ่ม) เลี้ยงแพะ
รวมทั้งสิ้น 16,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 30 กันยำยน 2564) 

3.1) ผลการด าเนินงาน 
3.1.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 8 จังหวัด 

หรือร้อยละ 14.55 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 800 ไร่ หรือร้อยละ 32.00           
ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 19 กลุ่ม หรือร้อยละ 38.00 ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม โดยมีเกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำร 160 รำย หรือร้อยละ 32.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย  

3.1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 50 กลุ่ม วงเงิน 116 ล้ำนบำท          
มีเกษตรกรได้รับสินเชื่อแล้ว 11 กลุ่ม จ ำนวน 9,292,000 บำท หรือร้อยละ 22.00 และ 8.01            
ของเป้ำหมำยตำมล ำดับ 

3.1.3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 110 รำย      
11 กลุ่ม หรือร้อยละ 22.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย 50 กลุ่ม 

3.1.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ กำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ 3,520 ตัว หรือร้อยละ 
22.00 ของเป้ำหมำย 16,000 ตัว จัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำ 146 รำย จัดเตรียมและขนย้ำย          
ท่อนพันธุ์หญ้ำ 160 รำย และจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแพะ 110 รำย หรือร้อยละ 29.20 32.00         
และ 22.00 ตำมล ำดับ ของเป้ำหมำย 500 รำย  
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3.1.5) จัดสรรงบประมำณ 149.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 12.52 ล้ำนบำท        
หรือร้อยละ 8.37 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.2) ประเด็นที่พบ 
3.2.1) พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีรำคำแพงขึ้นกว่ำปกติ ท ำให้สินเชื่อที่ได้รับไม่เพียงพอ 
3.2.2) เกษตรกรประสบปัญหำเรื่องแพะเป็นโรค 

 3.3) ข้อเสนอแนะ 
3.3.1) เกษตรกรต้องกำรให้สนับสนุนน้ ำเชื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และเครื่องหั่นสับหญ้ำ/

พืชอำหำรสัตว์แก่กลุ่ม เพ่ือเป็นกำรลดต้นทุน 
3.3.2) ควรมีตลำดรองรับเพื่อกำรจ ำหน่ำยแพะ 
3.3.3) ขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้ เนื่องจำกในช่วงปีแรกๆ เกษตรกรยังไม่มี

รำยได้จำกกำรปรับเปลี่ยนมำเลี้ยงแพะ 
 

 4) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) และส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์เป็นกำรค้ำให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยด ำเนินกำร      
ในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์
ทดแทน จ ำนวน 500 รำย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
4.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่

นครรำชสีมำ และสระแก้ว โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 155 ไร่ หรือร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ 
จัดตั้งกลุ่มแล้ว 4 กลุ่ม หรือร้อยละ 8.00 ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 31 รำย         
หรือร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย 500 รำย  

4.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เกษตรกรไม่ขอสินเชื่อ 
4.3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 22 รำย 2 กลุ่ม 

หรือร้อยละ 4.40 และ 4.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย 50 กลุ่ม 
4.4) กำรส่งเสริมกำรท ำนำหญ้ำ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 31 รำย หรือร้อยละ 6.20 

ของเป้ำหมำย 500 รำย และจัดท ำระบบน้ ำ 160 ไร่ หรือร้อยละ 6.40 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ 
4.5) จัดสรรงบประมำณ 85.78 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.66 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.77 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.6) ประเด็นที่พบ 

 4.6.1) เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรน้อย และเกษตรกรบำงรำยขำดคุณสมบัติ  คือ 
พ้ืนทีไ่ม่อยู่ใน S3,N 

 4.6.2) เกษตรกรใช้สิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำรอ่ืนของภำครัฐแล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
โครงกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนกำรผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2559/60 (ไร่ละ 1,000 บำท) 

4.7) ข้อเสนอแนะ   
 กำรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้ำ ควรมีแหล่งรับซื้อที่แน่ชัดและมีตลำดรองรับแน่นอน 
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 5) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่กำรปลูกข้ำวในพ้ืนที่

ที่ไม่เหมำะสม เป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืนที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ และปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตของชำวนำ
ให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพให้แก่ชำวนำ มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 30 จังหวัด 
ภำคเหนือ 7 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภำคตะวันตก 2 จังหวัด และภำคตะวันออก 1 จังหวัด 
พ้ืนที่ 420,000 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 1 ปี (ตั้งแต่สิงหำคม 2559 - กันยำยน 2560) 

5.1) ผลการด าเนินงาน 
5.1.1) กรมส่งเสริมกำรเกษตรรับสมัครเกษตรกร 39,902 รำย หลังจำกด ำเนินกำร

ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรมีคุณสมบัติ
และผ่ำนหลักเกณฑ์ทั้งสิ้น 15,033 รำย พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 73,251.75 ไร่ หรือร้อยละ 17.44         
ของเป้ำหมำย 

5.1.2) ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร โอนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ และปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ณ ไตรมำสที่รำยงำน 394.28 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 15.57 ของเป้ำหมำย แบ่งเป็น 

(1) อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงพ้ืนที่ สร้ำงระบบน้ ำ (ไร่ละ 2,000 บำท 
รำยละไม่เกิน 5 ไร่) จ ำนวน 15,033 รำย หรือร้อยละ 17.90 ของเป้ำหมำย (หรือร้อยละ 100 ของเกษตรกร
ที่ร่วมโครงกำร) งบประมำณ 136.50 ล้ำนบำท  

 (2) อุดหนุนค่ำปัจจัยกำรผลิต (ด้ำนพืช ไร่ละ 3,000 บำท รำยละไม่เกิน 5 ไร่) 
และค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย และมีอำหำรบริโภคในครัวเรือน (ค่ำใช้จ่ำย
กำรเลี้ยงปลำ ครัวเรือนละ 2,300 บำท และค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงสัตว์เล็ก ครัวเรือนละ 2,844 บำท) 
จ ำนวน 14,674 รำย หรือร้อยละ 17.47 ของเป้ำหมำย ร้อยละ 97.61 ของเกษตรกรที่ร่วมโครงกำร
งบประมำณ 257.78 ล้ำนบำท โดยเกษตรกรร้อยละ 2.39 ยังไม่ได้รับปัจจัยด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ 
เนื่องจำกมีควำมผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูลกำรรับสมัคร เช่น เลขที่บัตรประชำชน ชื่อ - สกุล เลขที่บัญชี  
ธ.ก.ส. และจ ำนวนพื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร 

5.1.3 งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร มีกำรใช้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น 20.88 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 41.70 ของเป้ำหมำย (50.072 ล้ำนบำท) โดยส ำนักงบประมำณได้อนุมัติงบประมำณให้กับ
โครงกำรเพิ่มเติม จ ำนวน 54.035 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2560  

5.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่ได้รับ        

กำรส่งเสริมจำกโครงกำรฯ ในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอ ำนำจเจริญ           
เมื่อช่วงเดือน มิถุนำยน 2560 พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

(1) ด้ำนกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงพ้ืนที่ สร้ำงระบบน้ ำ เกษตรกรได้รับเงิน
อุดหนุนเฉลี่ย 9,439 บำท/รำย ด้ำนกำรได้รับเงินอุดหนุนค่ำพันธุ์พืช เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเฉลี่ย 
14,178 บำท/รำย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำเงินอุดหนุนดังกล่ำวไม่เ พียงพอ และต้องหำ
เงินทุนเพ่ิม เกษตรกรร้อยละ 44.40 มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับเงินอุดหนุนในระดับมำก ร้อยละ 32.10 
พึงพอใจปำนกลำง ร้อยละ 17.30 และ 6.20 พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจตำมล ำดับ ในส่วนของเกษตรกร 
ที่พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจ เนื่องจำกเห็นว่ำได้รับเงินอุดหนุนค่อนข้ำงน้อย ไม่เพียงพอในกำรปรับพื้นท่ี 



12 

 

 
(2) ด้ำนกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและ 

มีอำหำรบริโภคในครัวเรือน (ค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงปลำ และค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงสัตว์เล็ก) เกษตรกรร้อยละ 47.90       
มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับเงินอุดหนุนในระดับมำก ร้อยละ 38.40 พึงพอใจปำนกลำง ร้อยละ 11.00 
และ 2.70 พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจตำมล ำดับ ในส่วนของเกษตรกรที่พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจ 
เนื่องจำกต้องรอรับเงินอุดหนุนค่อนข้ำงนำน จ ำนวนเงินที่ได้รับไม่เพียงพอส ำหรับซื้อปัจจัยกำรผลิต และ
บำงส่วนไม่ทรำบว่ำมีกำรสนับสนุนด้ำนนี้ จึงไม่ได้ท ำแผนขอเงินอุดหนุน 

(3) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสมเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืน 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.00 ปรับเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะนำว มะพร้ำว       
เป็นต้น รองลงมำร้อยละ 23.50 ปรับเปลี่ยนเป็นพืชผักต่ำง ๆ ร้อยละ 19.10 ปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยและ        
มันส ำปะหลัง 

  (4) ประเด็นที่พบ 
 (4.1) เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตำมที่โครงกำรก ำหนดมีค่อนข้ำงน้อย (เข้ำร่วม

โครงกำรอ่ืนแล้ว) ท ำให้กำรด ำเนินงำนได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำก 
     (4.2) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวไปเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืน 

บำงส่วนยังไม่มีควำมรู้ในด้ำนกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน ท ำให้พืช ประมง ปศุสัตว์ ที่ปรับเปลี่ยนบำงส่วน       
เกิดควำมเสียหำย 

(5) ข้อเสนอแนะ 
 (5.1) ควรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรให้เกษตรกรเข้ำใจมำกยิ่งข้ึน 
 (5.2) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรระดับอ ำเภอ ควรเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกร 

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด รวมทั้งให้ค ำแนะน ำกับเกษตรกร         
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นระยะ ๆ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมจำกโครงกำรฯ ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคำย อุดรธำนี หนองบัวล ำภู นครรำชสีมำ แพร่ อุตรดิตถ์ 
ระหว่ำงวันที่ 8 - 15 กันยำยน 2560 พบว่ำ     

(1) ด้ำนกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงพ้ืนที่ สร้ำงระบบน้ ำ เกษตรกรได้รับ
เงินอุดหนุนเฉลี่ย 8,720 บำท/รำย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ       
ในกำรปรับพ้ืนที่ และสร้ำงระบบน้ ำ เกษตรกรต้องหำเงินทุนเพ่ิม ด้ำนกำรได้รับเงินอุดหนุนค่ำพันธุ์พืช 
เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเฉลี่ย 13,111 บำท/รำย เกษตรกรร้อยละ 45.53 มีควำมพึงพอใจต่อ        
กำรได้รับเงินอุดหนุนในระดับมำก ร้อยละ 44.72 พึงพอใจปำนกลำง และร้อยละ 9.75 พึงพอใจน้อย          
โดยเกษตรกรพึงพอใจน้อย เนื่องจำกเห็นว่ำเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอในกำรปรับพื้นท่ี 

(2) ด้ำนกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย
และมีอำหำรบริโภคในครัวเรือน (ค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงปลำ และค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงสัตว์เล็ก ) เกษตรกร
ร้อยละ 46.79 มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับเงินอุดหนุนในระดับมำก ร้อยละ 43.12 พึงพอใจปำนกลำง 
ร้อยละ 10.09 พึงพอใจน้อย โดยเกษตรกรที่พึงพอใจน้อย เนื่องจำก เห็นว่ำจ ำนวนเงินที่ได้รับน้อยเกินไป 
ต้องกำรให้เพ่ิมเงินอุดหนุน  



13 

 

(3) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสมเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืน 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.00 ปรับเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง กล้วย เป็นต้น 
รองลงมำร้อยละ 35.00 ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสำน ร้อยละ 23.00 ปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยและ       
มันส ำปะหลัง 

(4) ประเด็นที่พบ 
 (4.1) เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตำมที่โครงกำรก ำหนดมีค่อนข้ำงน้อย (เข้ำร่วม

โครงกำรอ่ืนแล้ว) ท ำให้กำรด ำเนินงำนได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำก 
 (4.2) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวไปเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืน 

บำงส่วนยังไม่มีควำมรู้ในด้ำนกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน ท ำให้พืช ประมง ปศุสัตว์ ที่ปรับเปลี่ยนบำงส่วน         
เกิดควำมเสียหำย 

(5) ข้อเสนอแนะ 
 (5.1) ควรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรให้เกษตรกรเข้ำใจมำกยิ่งข้ึน 
 (5.2) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรระดับอ ำเภอควรเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกร 

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด รวมทั้งให้ค ำแนะน ำกับเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรเป็นระยะ ๆ 

 

2.2.2 โครงการจัดรูปท่ีดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
 กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ และที่ดิน

ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรที่ดี 
ประกอบด้วย คูส่งน้ ำ คูระบำยน้ ำ ทำงล ำเลียงปัจจัยกำรผลิต ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) 
และเพ่ือยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเป้ำหมำยสำมำรถส่งน้ ำให้แก่พ้ืนที่
เพำะปลูกได้ทั้งนำปีและนำปรัง พ้ืนที่ทุกแปลงสำมำรถรับน้ ำได้โดยตรงจำกคูส่งน้ ำ และสำมำรถระบำยน้ ำ  
ที่ไม่ต้องกำรออกสู่คูระบำยน้ ำได้โดยตรง เกษตรกรสำมำรถใช้ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ ขจัดปัญหำ         
เรื่องกำรแย่งน้ ำกัน ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมมำกขึ้น เกษตรกรสำมำรถใช้เครื่องจักร  เครื่องมือทำงกำรเกษตร      
ได้โดยง่ำย ล ำเลียงผลผลิตทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำดได้ และเกษตรกรเจ้ำของที่ดินได้รับโฉนดที่ดินใหม่
ถูกต้องและรวดเร็ว ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) งานจัดรูปท่ีดิน 

1.1.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ ออกประกำศก ำหนด
ท้องที่ท่ีจะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน และด ำเนินกำรออกแบบ 4 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.2) ด ำเนินกำรออกแบบ วำงโครงกำรและก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร และ
ส ำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  

1.1.3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจ และจัดท ำบันทึกยินยอม 8 ครั้ง 
ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.4) กำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ 31 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 
1.1.5) จัดสรรงบประมำณ 98.85 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 72.81 ล้ำนบำท หรือ       

ร้อยละ 73.66 ของงบประมำณที่จัดสรร (ขออนุมัติขยำยเวลำกำรใช้จ่ำยเงินถึง 31 มีนำคม 2561 
จ ำนวน 11,330,000 บำท แจ้งคืนงบประมำณเหลือจ่ำย 14,710,000 บำท 
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 1.2) งานจัดระบบน้ าเพื่อการเกษตร                     
1.2.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ 54 แห่ง วำงโครงกำร

และก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร 54 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  
1.2.2) ออกประกำศก ำหนดท้องที่ที่จะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน 54 แห่ง 

ส ำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ 54 ครั้ง และด ำเนินกำรออกแบบ 54 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
1.2.3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดท ำบันทึกยินยอม 108 ครั้ง   

และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ 216 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 
1.2.4) จัดสรรงบประมำณ 651.15 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 600.33 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 92.20 ของงบประมำณที่จัดสรร (ขออนุมัติขยำยเวลำกำรใช้จ่ำยเงินถึง 31 มีนำคม 2561 
จ ำนวน 29,610,000 บำท แจ้งคืนงบประมำณเหลือจ่ำย 21,210,000 บำท 

2) ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ งำนจัดระบบน้ ำโครงกำรส่งน้ ำ และ

บ ำรุงรักษำสองพ่ีน้อง (คลอง 4 ซ้ำย - 5 ซ้ำย - 2 ซ้ำย) จังหวัดสุพรรณบุรี มีประเด็นค้นพบดังนี้ 
(1) เกษตรกรร้อยละ 88.46 เป็นสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำ โดยเกษตรกรที่เป็นสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่ม ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรน้ ำร้อยละ 53.33 รองลงมำ มีส่วนร่วม
ในกำรดูแลและรักษำระบบชลประทำนร้อยละ 40.00 และมีส่วนร่วมในกำรก ำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง
ส่งน้ ำร้อยละ 6.67 

(2) มีผู้ฝ่ำฝืนระเบียบกำรใช้น้ ำ เช่น กำรลักลอบสูบน้ ำร้อยละ 42.86 รองลงมำ คือ  
เกษตรกรมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรอยู่ปลำยคู น้ ำไหลมำไม่ค่อยถึงพ้ืนที่ร้อยละ 19.05 คูรับน้ ำ คูระบำยน้ ำ
ไม่ได้รับกำรขุดลอกและก ำจัดวัชพืชท ำให้ตื้นเขิน น้ ำไหลไม่สะดวกร้อยละ 16.67 คูส่งน้ ำอยู่ต่ ำกว่ำพ้ืนที่
ท ำกำรเกษตรร้อยละ 11.90 และสภำพทำงล ำเลียงสิ่งปลูกสร้ำงสำธำรณประโยชน์ช ำรุดเสียหำยร้อยละ 9.52  

(3) ข้อเสนอแนะ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ให้เพ่ิมจ ำนวนวันปล่อยน้ ำให้มำกขึ้นร้อยละ 31.11 รองลงมำคือ 

จัดประชุมเกษตรกรเพ่ือชี้แจงปัญหำ และขอควำมร่วมมือในกำรแก้ไขร้อยละ 24.44 จัดระเบียบ        
กำรใช้น้ ำใหม่ เช่น ก ำหนดให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ปลำยคูส่งน้ ำได้ใช้น้ ำก่อนร้อยละ 17.78 ก ำหนดระยะเวลำ
กำรประชุมร่วมระหว่ำงเกษตรกรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 15.56 และก ำหนดควำมรับผิดชอบ 
ของเกษตรกรแต่ละรำยร้อยละ 11.11  

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ งำนจัดรูปที่ดินโครงกำรส่งน้ ำ 
และบ ำรุงรักษำท่ำโบสถ์ ส่วนที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี มีประเด็นที่พบดังนี้ 

(1) กำรส ำรวจควำมควำมคิดเห็นของเกษตรกรก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรร้อยละ 56.60 
เป็นสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำ โดยเกษตรกรที่เป็นสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่ม ได้แก่           
มีส่วนร่วมในกำรจัดสรรน้ ำ และมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำระบบชลประทำนเท่ำกัน หรือร้อยละ 48.33           
ที่เหลือร้อยละ 3.34 มีส่วนร่วมในกำรก ำจัดวัชพืช และขุดลอกคลองส่งน้ ำ 

(2) ก่อนเข้ำร่วมกำรจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ ำเกษตรกรประสบปัญหำพ้ืนที่กำรเกษตร
อยู่ปลำยคูส่งน้ ำ น้ ำไหลมำไม่ค่อยถึงพ้ืนที่ ร้อยละ 71.43 คูรับน้ ำ คูระบำยน้ ำไม่ได้รับกำรขุดลอกและ
ก ำจัดวัชพืช ท ำให้ตื้นเขิน น้ ำไหลไม่สะดวก ร้อยละ 28.57  
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(3) ข้อเสนอแนะ 
 เกษตรกรได้เสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำไว้ดังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เสนอให้     

จัดระเบียบกำรใช้น้ ำใหม่ เช่น ก ำหนดให้เกษตรกรในพ้ืนที่อยู่ปลำยคูส่งน้ ำได้ใช้น้ ำก่อน ร้อยละ 83.33 รองลงมำ
คือ เสนอให้มีกำรจัดประชุมเกษตรกรเพ่ือแจ้งปัญหำ และขอควำมร่วมมือในกำรแก้ไข ร้อยละ 16.67   

 

2.2.3 โครงการตลาดเกษตรกร 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์        

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพปลอดภัยที่ผ่ำน                
กำรรับรองโดยระบบคุณภำพมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จ ำหน่ำยเอง          
เปิดโอกำสและขยำยตลำดของผลผลิตที่เป็นลักษณะของท้องถิ่น และให้ภำคเอกชนในจังหวัดมีโอกำส         
ให้ควำมร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) มีเป้ำหมำย 69 จังหวัด ระยะเวลำ
โครงกำร (ตั้งแต่ตุลำคม 2558 - กันยำยน 2560) 

 1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

1.1.1) ตลำดเกษตรกรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย  
 1.1.2) กำรพัฒนำควำมรู้ และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ โดยจัดอบรมแล้ว จ ำนวน 3 ครั้ง 

ครบตำมเป้ำหมำย หลักสูตรที่จัดอบรม ได้แก่ อบรมแนวคิดพัฒนำตลำดเกษตรกรปี 2560 ผู้จัดกำรตลำด
เกษตรกรมืออำชีพ และกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกร 

 1.1.3) กำรพัฒนำควำมรู้ และศักยภำพของเกษตรกร จ ำนวน 1,155 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยทำงกำรตลำด เช่น ประชุมเชื่อมโยง
เครือข่ำย สัมมนำกำรเจรจำธุรกิจ ฯลฯ 

 1.1.4) กำรพัฒนำตลำดเกษตรกร จ ำนวน 77 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย โดยกำรสนับสนุน
อุปกรณ์ทำงกำรตลำด เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้ำอ้ี ฯลฯ 

 1.1.5) กำรสร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกร จ ำนวน 854 แห่ง ครบตำม
เป้ำหมำย โดยกำรจัดประชุมกำรจัดตลำดเกษตรกรร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ คณะกรรมกำรตลำด
เกษตรกร และหน่วยงำนเอกชน เป็นต้น 

 1.1.6) กำรประชำสัมพันธ์ตลำดเกษตรกร จ ำนวน 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
โดยเป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนมหกรรมสินค้ำเกษตร “เกษตรไทยก้ำวหน้ำ ภำยใต้ร่มพระบำรมี”      
ณ สวนลุมพินี 

 1.1.7 กำรพัฒนำข้อมูลตลำดเกษตรกร 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐำนตลำดเกษตรกรทุกจังหวัด เช่น ส ำรวจจ ำนวนเกษตรกร สินค้ำที่จ ำหน่ำย และรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ เป็นต้น เพ่ือจัดท ำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำให้เป็นตลำดถำวร 

1.1.8) จัดสรรงบประมำณ 13.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 12.95 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 96.22 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.2) กรมประมง 
1.2.1) จ ำนวนตลำดเกษตรกรที่ด ำเนินกำร 49 จังหวัด หรือร้อยละ 98.00 

ของเป้ำหมำย 50 จังหวัด ทั้งนี้ ส ำนักงำนประมงจังหวัดระนองขอยกเลิกกำรด ำเนินงำนตลำดเกษตรกร 
เนื่องจำกเจ้ำของพ้ืนที่ขอคืนพ้ืนที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดตลำดได ้ 
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1.2.2) จัดท ำแบบสอบถำม และส ำรวจควำมพึงพอใจผู้บริโภค 19,138 รำย หรือ
ร้อยละ 103.56 ของเป้ำหมำย 18,480 รำย 

1.2.3) จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประมงที่มีคุณภำพ 2,571 ครั้ง หรือร้อยละ 128.55  
ของเป้ำหมำย 2,000 ครั้ง 

1.2.3) จัดสรรงบประมำณ 6.91 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.71 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 97.16 ของงบประมำณที่จัดสรร (โดยงบประมำณดังกล่ำวใช้ในกิจกรรมจัดท ำแบบสอบถำมส ำรวจ        
ควำมพึงพอใจ/ผู้บริโภค และด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประมงท่ีมีคุณภำพ) 

1.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1.3.1) เกษตรได้รับประโยชน์จำกกำรมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ด ำเนินกำรได้ 

900 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำสินค้ำเกษตรมำจ ำหน่ำยในตลำดโดยไม่ผ่ำน
คนกลำง 900 บำทต่อวันต่อคน จำกเป้ำหมำย 550 บำทต่อวันต่อคน 

1.3.2) คัดเลือกตลำดของสหกรณ์เป้ำหมำย เพ่ือสร้ำงกลุ่มผลิตสินค้ำปลอดภัย
ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมำชิกสถำบันเกษตรกรที่มีควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 30 แห่ง ครบตำม
เป้ำหมำย  

1.3.3) ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำปลอดภัยกำรจัดท ำ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (QR Trace) เพ่ือสร้ำงจุดเด่นที่เป็นสินค้ำปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ด ำเนินกำรได ้
จ ำนวน 30 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  

1.3.4) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นในกำรจัดตั้งตลำดเกษตรกรของสหกรณ์ 
เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ โต๊ะ เก้ำอ้ี ชั้นวำงของ โน๊ตบุ๊ค รองรับระบบกำรจัดท ำข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ 
(QR Trace) จ ำนวน 30 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.3.5) จัดสรรงบประมำณ 5.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
2) ผลการติดตาม 

จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตลำดเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี นครนำยก 
กระบี่ และสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

เกษตรกรที่จ ำหน่ำยสินค้ำในตลำดเกษตรกรเฉลี่ย 35 รำยต่อตลำด มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ในตลำด จ ำนวน 85,494 บำทต่อครั้งต่อตลำด โดยจ ำหน่ำยเฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน สินค้ำที่จ ำหน่ำยในตลำด 
ร้อยละ 73.68 เป็นสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ที่เหลือร้อยละ 26.32 ยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
เนื่องจำกเกษตรกรอยู่ระหว่ำงกำรขอรับใบรับรองมำตรฐำนเกษตรกรที่จ ำหน่ำยสินค้ำในตลำดเกษตรกรทุกรำย
เห็นควรให้มีกำรจัดตลำดเกษตรกรต่อไป เพรำะเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้กับเกษตรกร ในส่วนของ
ผู้บริโภคมีมูลค่ำกำรซื้อเฉลี่ย 274 บำทต่อครั้งต่อรำย โดยผู้ซื้อมีควำมพึงพอใจต่อสินค้ำที่จ ำหน่ำยในตลำด
เกษตรกร หรือร้อยละ 100.00 เนื่องจำกสินค้ำที่เกษตรกรน ำมำจ ำหน่ำยตรงกับควำมต้องกำรของผู้ซื้อ 
เนื่องจำกเป็นสินค้ำท่ีมีคุณภำพและปลอดภัย  

 2.1) ประเด็นที่พบ  
 2.1.1) สถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรในตลำดเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในส่วน

รำชกำรมีกำรจัดงำนส ำคัญ ๆ ของทำงจังหวัดบ่อยครั้ง ท ำให้ไม่สำมำรถจัดตลำดเกษตรกรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 2.1.2) หน่วยงำนที่รับผิดชอบระดับจังหวัดและส่วนกลำง ขำดกำรประชำสัมพันธ์

อย่ำงต่อเนื่อง 
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 2.2) ข้อเสนอแนะ 
2.2.1) ภำครัฐควรให้ควำมส ำคัญ และสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำร        

จัดตลำดเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรเอ้ือเฟ้ือสถำนที่หรือสร้ำงหลังคำถำวรให้กับตลำดเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกร มีที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรที่ม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

2.2.2) กำรประชำสัมพันธ์ตลำดเกษตรกร ควรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมอ โดยเพ่ิมสื่อประชำสัมพันธ์ทำงโทรทัศน์ในรำยกำรส ำคัญของรัฐบำล เพ่ือให้เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 
ได้เห็นถึงควำมส ำเร็จและควำมส ำคัญของตลำดเกษตรกร และผู้บริโภคได้รับทรำบอย่ำงแพร่หลำย  

 

2.2.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำง 

ให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ ท ำให้เกษตรกรสำมำรถ
ด ำเนินชีวิตด้วยกำรพ่ึงพำตนเองได้ และสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถขยำยผลกำรเรียนรู้        
กำรด ำเนินกิจกรรมเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่และสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง  มีเป้ำหมำย          
ตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 70 จังหวัด จ ำนวน 70 รำย ขยำยองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 3,500 รำย ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) คัดเลือกศูนย์ต้นแบบกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนำเป็นศูนย์ต้นแบบด้ำนกำร

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ด ำเนินกำรได้ 135 ศูนย์ หรือร้อยละ 192.86 ศูนย์ ของเป้ำหมำย 
70 ศูนย์ 

1.2) ส่งเสริมควำมรู้แกเ่กษตรกรโดยกำรขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม ่
ศูนย์ละ 50 รำย ด ำเนินกำรได้ 5,400 รำย หรือร้อยละ 154.29 ของเป้ำหมำย 3,500 รำย 

1.3) จัดสรรงบประมำณ 11.53 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 8.65 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 75.00 
ของงบประมำณที่จัดสรร โดยจ ำแนกเป็น งบประมำณเฉพำะส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ ส .ป.ก. 
ได้รับจัดสรร 8.15 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.33 ล้ำนบำท ร้อยละ 53.20 และโครงกำรส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรร 3.38 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.31 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 127.61  

2) ผลการติดตาม 
  ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรของพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ พะเยำ 

และสระแก้ว พบว่ำ ทั้ง 3 จังหวัด ด ำเนินกำรได้ครบตำมเป้ำหมำยดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
(1) จังหวัดพะเยำ ด ำเนินกำรคัดเลือกศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 1 ศูนย์ และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรกรได้ 80 รำย  
(2) จังหวัดศรีสะเกษ ด ำเนินกำรคัดเลือกศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 2 ศูนย์ ตำมเป้ำหมำย และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรกรได ้
40 รำย  

(3) จังหวัดสระแก้ว ด ำเนินกำรคัดเลือกศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 2 ศูนย์ ตำมเป้ำหมำย และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรกรได ้
30 รำย 
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 (4) ประเด็นที่พบ 

  (4.1) ปัญหำอุทกภัยในพ้ืนที่ภำคใต้ท ำให้บำงจังหวัดไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน
และก ำหนดเวลำ 

  (4.2) งบประมำณบำงส่วนในกิจกรรมทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินใช้ด ำเนินกำร
โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม ่70,000 รำย ตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พะเยำ สระแก้ว และกระบี่ พบว่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนได้ครบตำมเป้ำหมำย ดังนี้ 

 (1) จังหวัดพะเยำ ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 1 ศูนย์ และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรกรได้ 80 รำย  

 (2) จังหวัดศรีสะเกษ ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 2 ศูนย์ และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรกรได้         
40 รำย  

 (3) จังหวัดสระแก้ว ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 2 ศูนย์ และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรกรได้ 30 รำย 

 (4) จังหวัดกระบี่ ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 2 ศูนย์ และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรกรได้ 85 รำย 

 (5) ประเด็นที่พบ 
(5.1) ปัญหำอุทกภัยในพ้ืนที่ภำคใต้ท ำให้บำงจังหวัดไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน

และก ำหนดเวลำ 
(5.2) งบประมำณบำงส่วนในกิจกรรมทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ด ำเนินกำร

โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 70,000 รำย ตำมนโยบำยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

(5.3) กำรก ำหนดเป้ำหมำยศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ควรพิจำรณำ
ศักยภำพของพ้ืนที่เป็นหลัก เนื่องจำกบำงพ้ืนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรกิจกรรมในแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ได้ครบตำมองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ 

(5.4) กำรขยำยผลองค์ควำมรู้ของแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกร ควรมีกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตให้เกษตรกรน ำกลับไปทดลองท ำในแปลงเกษตรของตนเองได้ 

 

2.2.5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน  
 กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลำย

สู่เกษตรกรให้มีรำยได้ และมีควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรอย่ำงเพียงพอยั่งยืน และสนับสนุน 
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ ตลำด และเชื่อมโยงกับงำนโครงกำรต่ำง ๆ มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 
882 อ ำเภอ เกษตรกร 8,820 ครัวเรือน ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) กำรบริหำรโครงกำร มีกำรจัดท ำคู่มือโครงกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 1,000 เล่ม 

ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 
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 1.2) จัดท ำเอกสำรแนะน ำ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ 12,000 เล่ม/
จัดพิมพ์ภำพพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพล อดุลยเดช มหิตลำธิเบศ 
รำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมมินทรธิรำช บรมนำรถบพิตร เป้ำหมำย 10,000 ภำพ/เอกสำรค ำแนะน ำ
เกษตรกร เรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน 9,000 เล่ม/ท ำแผ่นพับ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ 5,200 แผ่น ครบตำม
เป้ำหมำย  

 1.3) จัดประชุมชี้แจงโครงกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับเขตและจังหวัด 149 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย  

 1.4) จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน 
882 ป้ำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.5) กิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ จัดกระบวนกำรกลุ่มเพ่ือท ำแผนผังแปลง แผนกำรผลิต
และปฏิทินกำรผลิต/อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรม
เกษตรทฤษฎใีหมค่รบตำมเป้ำหมำย กิจกรรมละ 1 ครั้ง 

 1.5) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำงส่วน ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และประมง 8,820 ครัวเรือน 
ครบตำมเป้ำหมำย  

1.6) สนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในกำรน ำผลผลิตจำกกิจกรรมมำจัดจ ำหน่ำยร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกำรเชื่อมโยงตลำด 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย  

 1.7) จัดสรรงบประมำณ 32.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 32.15 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
99.72 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม 
  ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี และ

ก ำแพงเพชร พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
(1) จังหวัดอุบลราชธานี จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรจำกส ำนักงำน

เกษตรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวำรินช ำรำบ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก และเกษตรกร           
ที่เข้ำร่วมโครงกำร ทั้ง 2 อ ำเภอ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของจังหวัด จ ำนวน 250 รำย มีกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำย          
ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง กำรวิเครำะห์ปัญหำชุมชน กำรจัดท ำผังแปลง กำรวำงแผนกำรผลิตตำมควำม
ต้องกำรของตลำด หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
กำรท ำบัญชีครัวเรือน กำรจัดกำรฟำร์ม กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และควำมรู้ด้ำน พืช ประมง ปศุสัตว์ และมี
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ประมงบำงส่วนให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร เพ่ือส่งเสริมกำรท ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ขนุน มะนำว มะพร้ำว หน่อกล้วยน้ ำว้ำ อย่ำงละ 
5 ต้น/รำย ไก่พันธุ์เนื้อ 10 ตัว/รำย และ ปลำดุกบิ๊กอุย 500 ตัว/รำย จำกกำรสอบถำมเกษตรกร ที่ได้รับ
ปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ ด้ำนพืชเกษตรกร ร้อยละ 91.30 มีควำมพึงพอใจต่อปัจจัยที่ได้รับอยู่ในระดับมำก 
และร้อยละ 8.70 อยู่ระดับปำนกลำง ด้ำนปศุสัตว์เกษตรกร ร้อยละ 57.14 มีควำมพึงพอใจต่อปัจจัย  
ที่ได้รับอยู่ในระดับมำกที่สุด ร้อยละ 28.57 อยู่ระดับมำก และร้อยละ 14.29 อยู่ระดับปำนกลำง ด้ำนประมง
เกษตรกร ร้อยละ 50.00 มีควำมพึงพอใจต่อปัจจัยที่ได้รับอยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 33.33 อยู่ระดับ
มำกที่สุด และร้อยละ 16.67 อยู่ระดับมำก 
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  (2) จังหวัดก าแพงเพชร จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของโครงกำร     
จำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมือง และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ กำรด ำเนินกำร
รับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 110 รำย มีกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำย ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง กำรท ำแผนเสนอควำมต้องกำรปัจจัย         
ทำงกำรเกษตรสนับสนุน วิเครำะห์ปัญหำชุมชน หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่       
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรท ำบัญชีครัวเรือน กำรดูแลพืชโดยวิธีธรรมชำติ เกษตรอินทรีย์ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
และควำมรู้ด้ำน พืช ประมง ปศุสัตว์ และมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรบำงส่วนให้กับเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมแผนควำมต้องกำรของแต่ละรำย เพ่ือส่งเสริมกำรท ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่       
เช่น ต้นพันธุ์มะม่วง มะนำว หน่อกล้วยน้ ำว้ำ มะขำมเปรี้ยวยักษ์ เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดหวำน เมล็ดพันธุ์พืชผัก  
ปลำดุกบิ๊กอุย ปลำหมอชุมพร ปลำนิล อำหำรปลำ และจุลินทรีย์ไล่แมลง จำกกำรสอบถำมเกษตรกรที่ได้รับ
ปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ ด้ำนพืชเกษตรกร ร้อยละ 57.14 มีควำมพึงพอใจอยู่ระดับมำก และร้อยละ 42.86 
อยู่ระดับมำกที่สุด ด้ำนประมงเกษตรกร ร้อยละ 66.67 มีควำมพึงพอใจอยู่ระดับมำกที่สุด และร้อยละ 33.33 
อยู่ระดับมำกที่สุด 

(3) ประเด็นที่พบ 
(3.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่มีแหล่งน้ ำที่สำมำรถใช้ได้ตลอดปี 
(3.2) เกษตรกรในจังหวัดก ำแพงเพชร ประสบภัยน้ ำท่วมท ำให้ปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับ

กำรสนับสนุนจำกโครงกำรได้รับควำมเสียหำย 
(3.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในบำงพ้ืนที่ไม่มีนำข้ำว ท ำให้ไม่เข้ำหลักเกณฑ์

เบื้องต้นในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และตรัง 

พบว่ำ 
 (1) จังหวัดจันทบุรี ผลกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของโครงกำรจำกส ำนักงำน

เกษตรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอขลุง และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ กำรด ำเนินกำรรับสมัคร
เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 100 รำย มีกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำย ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่   
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรท ำบัญชีครัวเรือน กำรดูแลพืชโดยวิธีธรรมชำติ เกษตรอินทรีย์ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
และควำมรู้ด้ำนกำรดูแลพืช และมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรบำงส่วนให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรเพื่อส่งเสริมกำรท ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ต้นพันธุ์มะนำว จ ำนวน 10 ต้น/รำย ปุ๋ยอินทรีย์ 
จ ำนวน 100 กิโลกรัม/รำย และปุ๋ยเคมี จ ำนวน 50 กิโลกรัม/รำย จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของเกษตรกร
ที่ได้รับปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีควำมพึงพอใจต่อต้นมะนำวที่ได้รับอยู่ระดับมำกที่สุด 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 มีควำมพึงพอใจอยู่ระดับมำก ส ำหรับควำมพึงพอใจต่อปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
ที่ได้รับ เกษตรกรทุกรำยมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด  

 (2) จังหวัดตรัง ผลกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของโครงกำรจำกส ำนักงำน
เกษตรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมือง และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ กำรด ำเนินกำรรับสมัคร
เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 100 รำย มีกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำย ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กำรท ำผังแปลง กำรวำงแผนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม กำรท ำบัญชีครัวเรือน กำรดูแลพืชโดยวิธีธรรมชำติ 
เกษตรอินทรีย์ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรเชื่อมโยงเครื่อข่ำยสินค้ำเกษตร กำรตลำด กำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ
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กำรตลำด กำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรเลี้ยงไก่ไข่ และกำรเลี้ยงปลำหมอ และมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
ทำงกำรเกษตรบำงส่วนให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมแผนควำมต้องกำรของแต่ละรำย เพ่ือส่งเสริม
กำรท ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ พันธุ์ไก่ไข่ จ ำนวน 10 ตัว/รำย อำหำรไก่ จ ำนวน 25 กิโลกรัม/รำย 
ยำปฏิชีวนะ จ ำนวน 1 ชุด/รำย พันธุ์ปลำหมอ จ ำนวน 2,000 ตัว/รำย และอำหำรปลำหมอ จ ำนวน 1 กระสอบ/
รำย จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจ        
ต่อพันธุ์ไก่ไข่ อำหำรไก่ ยำปฏิชีวนะ ที่ได้รับอยู่ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 66.67 และอยู่ระดับมำก ร้อยละ 33.33 
ส่วนควำมพึงพอใจที่มีต่อพันธุ์ปลำหมอ และอำหำรปลำหมอ พบว่ำ  เกษตรกรทุกรำยมีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

 (3) ประเด็นที่พบ 
(3.1) เงื่อนไขของโครงกำรที่ก ำหนด ไม่ตรงกับคุณสมบัติของเกษตรกร เช่น ในบำงพ้ืนที่

เกษตรกรไม่มีนำข้ำว ท ำให้ไม่เข้ำหลักเกณฑ์เบื้องต้น 
(3.2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร บำงส่วนอยู่ในกลุ่มเดียวกับโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงกำร 5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง) 
(3.3) งบประมำณในกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรไม่เพียงพอ ท ำให้ในบำงพ้ืนที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในรูปแบบที่ก ำหนดได้ 
 

2.3 งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
2.3.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร (หน่วยงำนร่วมโครงกำร 12 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง           
กรมชลประทำน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมหม่อนไหม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร) ร่วมด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรที่มี
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับกำรแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนวิชำกำร 
หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลในกำรให้บริกำรและ
แก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี จัดคลินิก 4 ครั้งต่อจังหวัดต่อปี 
(ประมำณ 308 ครั้ง) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) กำรให้บริกำรคลินิกต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           

มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำรในคลินิกต่ำง ๆ จ ำนวน 79,333 รำย หรือร้อยละ 171.72 ของเป้ำหมำย 
46,200 รำย สืบเนื่องจำกกำรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงขึ้นครองรำชย์
เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดท ำโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  มีเป้ำหมำย 77 จังหวัด 
เกษตรกรเป้ำหมำย จังหวัดละ 600 รำย รวม 46,200 รำย ด ำเนินกำรระหว่ำง วันที่ 24 ก.ค. - 4 ส.ค. 60 
โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ให้คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงกำรคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ พิจำรณำจัดคลินิกเกษตร ตำมประเด็นปัญหำทำงด้ำนกำรเกษตร และให้พิจำรณำจัดในศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เป็นอันดับแรก และให้มีกำรประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง 
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และกิจกรรมกำรให้บริกำรประกอบด้วยนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ 
พร้อมจุดลงนำมถวำยพระพร และกิจกรรมให้บริกำรคลินิกเกษตรและได้ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสนับสนุนกำรจัดงำนในช่วงดังกล่ำวต่อไป   

1.2) จัดสรรงบประมำณ 54.24 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 51.27 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 94.53 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

2) ผลการติดตาม  
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2559 

จ ำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ ภำคเหนือ 4 จังหวัด (เชียงรำย อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร) ภำคกลำง 5 จังหวัด 
(ปรำจีนบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง นครปฐม รำชบุรี) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด (นครรำชสีมำ เลย 
หนองบัวล ำภู) และภำคใต้ 1 จังหวัด (ชุมพร) พบว่ำ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 

เกษตรกรมีควำมพึงพอใจกำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมำกและอยำกให้    
มีกำรจัดงำนต่อเนื่อง  

ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชำชนทั่วไปทรำบก่อนกำรจัดงำนล่วงหน้ำ

ประมำณ 1 สัปดำห์ 
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (Follow Up) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่        

ในพระรำชำนุเครำะห์ปี 2559 จ ำนวน 49 จังหวัด จำกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่ำง 2,320 รำย สรุปได้ดังนี้ 
(1) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  
      (1.1) คลินิกหลัก เกษตรกรร้อยละ 57.64 ได้รับควำมรู้ ร้อยละ 25.34 ได้รับแจก

เอกสำร/ปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 14.73 ได้น ำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับค ำแนะน ำ และร้อยละ 2.29    
เข้ำชมกำรสำธิตอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ และกำรปลูกพืช 

      (1.2) คลินิกเสริม เกษตรกรร้อยละ 65.45 ได้รับควำมรู้ ร้อยละ 20.98 ได้รับ         
แจกเอกสำร/ปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 11.56 ได้น ำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับค ำแนะน ำ และร้อยละ 
2.01     ชมกำรสำธิตจำกหน่วยงำนที่เข้ำร่วมให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

(2) การน าความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์  

  (2.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำร ร้อยละ 67.54 ได้น ำควำมรู้และปัจจัย
กำรผลิตที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 32.46 ไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำง 
เข้ำชมงำนเพียงอย่ำงเดียว และไม่มีเงินทุน 

  (2.2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำร ร้อยละ 73.62 ได้น ำควำมรู้และปัจจัย
กำรผลิตที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 26.38 ไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำง 
เป็นควำมรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว และแจกให้ญำติหรือเพ่ือนบ้ำน 

(3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 
  3.1) การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร 

 1.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำร ร้อยละ 36.14 น ำควำมรู้ไปพัฒนำ 
กำรเกษตร สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 63.27 ได้รับประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น เข้ำใจถึงกำรปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์อย่ำงถูกวิธี ท ำให้ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตพืช สัตว์ น ำผลผลิตมำบริโภคเพ่ือลดรำยจ่ำยในครัวเรือน 
บำงส่วนน ำไปจ ำหน่ำยเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ และร้อยละ 0.59 เกิดปัญหำอ่ืน ๆ เช่น พันธุ์พืชที่ได้รับตำย 
หรือไม่เจริญเติบโตเท่ำท่ีควร เป็นต้น 
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 1.2) คลินิกเสริมเกษตรกรที่เข้ำรับบริกำร ร้อยละ 84.92 น ำควำมรู้ไปพัฒนำ 
กำรเกษตร ท ำให้ปัญหำลดลง ร้อยละ 14.26 น ำมำประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เช่น สอนบุตรหลำนปลูกพืชผัก 
ปรับปรุงบ ำรุงดิน ท ำปุ๋ยใช้เอง ร้อยละ 0.59 เกิดปัญหำอ่ืน ๆ เช่น ขำดแคลนน้ ำ พันธุ์พืชที่ได้รับไม่เจริญเติบโต
เท่ำท่ีควร 

3.2) การน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน 
 เกษตรกรร้อยละ 79.48 สำมำรถน ำควำมรู้ไปขยำยผล โดยกำรถ่ำยทอด      

แก่บุคคลในครอบครัว ญำติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้ำน ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.52 ที่ไม่ได้น ำไปถ่ำยทอด เนื่องจำก
มำร่วมงำนด้วยกัน และเป็นความรู้ทางการเกษตรพื้นฐานที่เกษตรทั่วไปพึงปฏิบัติ และมีความรู้อยู่เดิม 
ก่อนเข้าร่วมงาน   

(4) ความคิดเห็นของเกษตรกร 
  4.1) เกษตรกร ร้อยละ 99.56 ต้องกำรให้จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่          

อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 
  4.2) เกษตรกร ร้อยละ 75.46 พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในระดับมำก     

ร้อยละ 24.01 พึงพอใจในระดับปำนกลำง และร้อยละ 0.53 พึงพอใจในระดับน้อย 
  4.3) เกษตรกร ร้อยละ 39.92 ยังมีปัญหำด้ำนกำรเกษตรที่ต้องกำรให้มีกำรแก้ไข  

ได้แก่ เกิดโรคและแมลงระบำดในพ้ืนที่นำ กำรปรับปรุง/พัฒนำพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กำรป้องกันและก ำจัด
โรคแมลง ขำดแคลนน้ ำท ำกำรเกษตร กำรใช้เทคโนโลยีกำรปลูก/กำรเลี้ยงสัตว์ เพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุน
กำรผลิต กำรน ำตัวอย่ำงดินไปตรวจวิเครำะห์ ต้องกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ที่ดินไม่มีเอกสำรสิทธิ์ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 60.08  ไม่มีปัญหำที่จะปรึกษำเพ่ิมเติมจำกปัญหำเดิม เนื่องจำกเป็นปัญหำเดิมที่เคยได้รับควำมรู้
และค ำแนะน ำในกำรแก้ไขมำแล้วก่อนหน้ำนี้  

(5) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
  (5.1) กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะ      

ช่วงก่อนกำรจัดงำน อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ ในหลำย ๆ ช่องทำง เช่น หอกระจำยข่ำว กำรประชุมผู้น ำในหมู่บ้ำน 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับข่ำวสำร 
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน สถำนที่จัดงำน และเน้นกำรประชำสัมพันธ์ ให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร      
ผู้มีปัญหำทำงด้ำนกำรเกษตรก่อนมำเข้ำรับบริกำรในคลินิก เช่น กำรน ำตัวอย่ำงพืช ดิน มำตรวจวิเครำะห์ 
กำรน ำสุนัข แมว มำรับวัคซีน ยำและเวชภัณฑ์ รับบริกำรท ำหมัน เป็นต้น 

 (5.2) ควรมีกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรหรือปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ก่อน
กำรจัดงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของพ้ืนที่เป็นหลัก ควรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 1 - 2 วัน 
และเป็นกำรจัดเต็มวัน โดยให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน ทั้งนิทรรศกำรให้ควำมรู้ กำรตรวจ
วิเครำะห์ กำรสำธิต กำรอบรมส่งเสริมอำชีพ และกิจกรรมบันเทิง เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้บริกำรได้ทั่วถึง  
ครบทุกคลินิก และได้รับประโยชน์หลำยด้ำน รวมทั้งเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจแก่ผู้เข้ำร่วมงำน  

 (5.3) มีเกษตรกรเข้ำมำชมงำนและเข้ำรับบริกำรคลินิกเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้      
กำรลงทะเบียนล่ำช้ำ เนื่องจำกมีเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร อีกท้ังจ ำนวนปัจจัยกำรผลิตที่น ำมำ 
ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร ท ำให้แจกจ่ำยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นควรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ในกำรลงทะเบียน และจัดเตรียม
ปัจจัยกำรผลิตให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงำนและทั่วถึง โดยวำงแผนก ำหนดแจกเป็นช่วงเวลำ เป็นต้น 
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 (5.4) มีเกษตรกรเพียง ร้อยละ 6.00 ได้รับกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ 
โดยท ำกำรติดตำมเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นควรจัดเจ้ำหน้ำที่ออกมำให้ค ำแนะน ำหลังเข้ำรับบริกำรในคลินิก
อย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลให้กับเกษตรกรทรำบโดยเร็ว เช่น ผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน พืช กำรยื่น  
ขอเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นต้น  

 (5.5) ภำยในงำนควรมีเจ้ำหน้ำที่ ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำรในแต่ละคลินิกให้เพียงพอ 
เพ่ือบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่เกษตรกรอย่ำงทั่วถึง  

 (5.6) ควรมีกำรจัดร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกำรเกษตร สินค้ำต่ำง ๆ ของกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มเกษตรกร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในพ้ืนที่ ในรำคำถูกและมีคุณภำพ
ให้แก่เกษตรกรที่มำร่วมงำน เช่น ปุ๋ยเคมี เครื่องมืออุปกรณ์ และร้ำนค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค-บริโภคพ้ืนฐำน 
เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

2.3.2 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
 1) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร และรำษฎรในพื้นทีโ่ครงกำรหลวง ด ำรงชีวิตภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทำงของโครงกำรหลวง ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1.1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1.1) ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว 

 (1) ประชำสัมพันธ์ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนข้ำวในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 
โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้บริกำรวิชำกำร 600 รำย จัดท ำเวทีชุมชน 21 ครั้ง และจัดท ำแปลงเรียนรู้/
สำธิต/ศึกษำและพัฒนำพันธุ์ข้ำว 420 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 7.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 1.1.2) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์  

 (1) ถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 490 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย ได้ด ำเนินกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร/สัตว์ปีก 44 แห่ง ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก       
แก่เกษตรกร 242 รำย โครงกำรสนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 26 รำย หรือร้อยละ 144.44 ของเป้ำหมำย 
18 รำย สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ สนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน และเวชภัณฑ์ของโคเนื้อ 381 รำย 
จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 15 แห่ง กองทุนยำสัตว์ 9 แห่ง ส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะ 322 ไร่ 
และด ำเนินกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเลี้ยงสุกรโดยวิธีผสมเทียม เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ในฟำร์มสุกร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์มให้เข้ำสู่มำตรฐำนฟำร์ม อย่ำงละ 1 แห่ง นอกจำกนี้          
มีกำรผลิตสื่อองค์ควำมรู้โครงกำรหลวง 4 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 4.01 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.97 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 98.84 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 1.1.3) ด้านชลประทาน  
 (1) ก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบ ระบบส่งน้ ำและ 

บ่อเก็บน้ ำ จัดหำน้ ำสนับสนุนศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง จ ำนวน 8 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 73.94 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 67.89 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 91.82 ของงบประมำณที่จัดสรร  
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1.1.4) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า  
 (1) ส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำในกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำได้ 5,513 ไร่ 

หรือร้อยละ 100.24 ของเป้ำหมำย 5,500 ไร่ เส้นทำงล ำเลียงภูเขำ และระบบส่งน้ ำชลประทำน      
รวม 135.00 กิโลเมตร ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำชุมชนพ้ืนที่สูง ด ำเนินกำรได้ 4,896 ไร่ 
หรือร้อยละ 108.80 ของเป้ำหมำย 4,500 ไร่  

 (3) จัดสรรงบประมำณ 68.87 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

1.1.5) ด้านการจัดท าบัญชี 
 (1) ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดท ำบัญชีต้นกล้ำเศรษฐกิจพอเพียง/บัญชีรับ - จ่ำย

ในครัวเรือนแก่นักเรียนและเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรหลวง เพื่อให้สำมำรถจัดท ำบัญชีของตนเองและ
ครอบครัวได้และน ำไปสู่วินัยทำงกำรเงินและเกิดกำรออมในอนำคต 707 รำย หรือร้อยละ 101.00      
ของเป้ำหมำย 700 รำย นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมครูบัญชีเยำวชน 82 รำย หรือร้อยละ 117.14           
ของเป้ำหมำย 70 รำย และติดตำมประเมินผลโครงกำร 81 รำย หรือร้อยละ 115.71 ของเป้ำหมำย 
70 รำย  

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.84 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
1.1.6) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช  

(1) ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพ้ืนที่
กำรเกษตรของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่แก่เกษตรกร 1,800 รำย       
ได้มีกำรพำเกษตรกรไปทัศนศึกษำดูงำน 300 รำย ส่งเสริมกำรปลูกพืชผักเมืองหนำว 100 ไร่ ส่งเสริมกำรแปรรูป
ผลผลิตแล้ว 18 กลุ่ม ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรให้มีทักษะเฉพำะด้ำน 5 ศูนย์ ครบตำมเป้ำหมำย 
นอกจำกนี้ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนำว 120 ไร่ หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 180 ไร่ 

(2) จัดสรรงบประมำณ 3.30 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.73 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 82.75 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.7) ด้านงานสหกรณ์ 
(1) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์        

กลุ่มเกษตร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 5 จังหวัด รวม 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร และ    
2 กลุ่มเตรียมสหกรณ ์ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 54 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงกำรหลวง 5 จังหวัด 35 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(4) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง   
2 จังหวัด 7 สหกรณ์ และสนับสนุนงบประมำณกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ 2 จังหวัด  
3 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย 

(5) จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 
2 ครั้ง จัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ มูลนิธิโครงกำรหลวง 3 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนำเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 240 รำย คิดเป็นร้อยละ 104.35 ของเป้ำหมำย 
230 รำย   
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(6) จัดท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพสหกรณ์ โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ผลิตผลของสมำชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 1 โครงกำร 1 สหกรณ์ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในสหกรณ์ 2 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(7) จัดประกวดสหกรณ์และบุคลำกรดีเด่นในพื้นที่โครงกำรหลวง 5 จังหวัด 
50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร ครบตำมเป้ำหมำย 

(8) จัดสรรงบประมำณ 10.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 1.2) ผลการติดตาม    

 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง       
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1)           

 (1) ด้ำนปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 (1.1) ด้ำนงบประมำณ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนปศุสัตว์ กำรจัดสรรงบประมำณ

ทันเวลำ แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีเกษตรกรจ ำนวนมำกที่ต้องกำรกำรสนับสนุน 
 (1.2) ด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกในพ้ืนที่มีศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหลำยแห่ง 

และมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริอ่ืน ๆ ด้วย ท ำให้อัตรำบุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
 (2) ด้ำนสหกรณ์ ด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรหลวงห้วยห้อม อ ำเภอมำลำน้อย และ

โครงกำรหลวงแม่สะเรียง อ ำเภอป่ำแป๋ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 (2.1) ประเด็นที่พบ 

(2.1.1) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร
และเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

(2.1.2) กำรสื่อสำรทำงด้ำนภำษำกับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ และต้นทุน
ค่ำขนส่งสูง 

(2.1.3) สหกรณ์บำงแห่งขำดแคลนเงินทุนในกำรด ำเนินงำน และ
ยำนพำหนะใช้งำนมำเป็นระยะเวลำนำน ค่อนข้ำงเก่ำและช ำรุด 

(2.1.4) กำรเร่งเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรจัดกำรอบรมของเกษตรกร
ตรงกับช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ 

(2.2) ข้อเสนอแนะ  
(2.2.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่ประธำน

และสมำชิก 
(2.2.2) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณควรส ำรวจควำมต้องกำร และกำรท ำ 

แผนกำรผลิตของเกษตรกรก่อนกำรเบิกจ่ำย เพ่ือให้เกิดกำรใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ         
กำรฝึกอบรมเกษตรกร ควรสอดคล้องกับช่วงฤดูกำรผลิตของเกษตรในพ้ืนที ่

(2.2.3) ควรมีงบประมำณในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงยำนพำหนะ 
รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรเดินทำงตำมสภำพภูมิประเทศ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง       
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)               

(1) ด้ำนปศุสัตว์ จังหวัดเชียงรำย 
 (1.1) ด้ำนงบประมำณ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนปศุสัตว์ กำรจัดสรรงบประมำณ

ทันเวลำ แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีเกษตรกรจ ำนวนมำกที่ต้องกำรกำรสนับสนุน 
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 (1.2) ด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกในพ้ืนที่มีศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหลำยแห่ง 
และมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริอื่น ๆ ด้วย ท ำให้อัตรำบุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

 (1.3) ด ำเนินกำรโครงกำรฟำร์มสำธิตสัตว์ปีก 11 ฟำร์ม/66 ตัว โครงกำร
ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก จ ำนวน 9 รำย/54 ตัว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร        
1 หมู่บ้ำน จัดท ำฐำนข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์ 1 หมู่บ้ำน ฝึกอบรมอำสำปศุสัตว์ 2 รำย/2 หมู่บ้ำน และ
ฝึกอบรมเกษตรกร 150 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (1.4) เข้ำร่วมประชุม/ประสำนงำนกับมูลนิธิโครงกำรหลวง ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรแล้ว 4 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ              
กำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร ด ำเนินกำรแล้ว 4 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

(1.5) เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม เรื่องกำรเลี้ยง กำรจัดกำรโรงเรือน กำรให้อำหำร 
กำรท ำวัคซีน แก่สุกรและสัตว์ปีก และผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติกับสุกรที่เลี้ยง เช่น กำรท ำวัคซีน
และกำรถ่ำยพยำธิ เป็นต้น 

 (2) ด้ำนสหกรณ์ ด ำเนินกำรติดตำมสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่
โครงกำรหลวงผำตั้ง จ ำกัด อ ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย 

(2.1) ประเด็นที่พบ 
(2.1.1) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร

และเกษตรกรมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
(2.1.2) สหกรณ์ยังคงมีลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และลูกหนี้เงินกู้โรงเรือน

พลำสติก ซึ่งสหกรณ์ไม่สำมำรถเรียกให้ลูกหนี้ช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนดสัญญำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน         
ของสหกรณ์อำจท ำให้สหกรณ์ขำดเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(2.2) ข้อเสนอแนะ  
(2.2.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่ประธำน

และสมำชิก 
(2.2.2) สหกรณ์ควรติดตำมเร่งรัดให้ลูกหนี้ช ำระคืนแก่สหกรณ์เพ่ือน ำมำใช้

เป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจและควรหำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจภำยใต้สภำพแวดล้อม
ดังกล่ำว 

  

2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 
 กรมปศุสัตว์ กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
ได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง น ำองคค์วำมรู้เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเกษตรที่ประสบผลส ำเร็จ
จำกโครงกำรหลวงขยำยผลไปสู่พ้ืนที่สูงอ่ืน ๆ เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้ และทักษะด้ำนกำรเกษตรไปปรับใช้
อย่ำงเหมำะสมกับสภำพภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560  

 2.1) ผลการด าเนินงาน 
 2.1.1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ 

  (1) จัดอบรมเกษตรกร 670 รำย ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้    
ได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์  และประมงตำมศักยภำพของพื้นที่  
โดยสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร สัตว์ปีก กระต่ำย แพะ/แกะ 59 แห่ง ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 231 รำย 
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สนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 124 รำย จัดตั้ งกองทุนอำหำรสัตว์  13 แห่ง หรือร้อยละ 108.33               
ของเป้ำหมำย 12 แห่ง จัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 15 แห่ง หรือร้อยละ 107.14 ของเป้ำหมำย 14 แห่ง 
นอกจำกนี้ได้สนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ 150 รำย ส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะ 
145 ไร่ และผลิตสื่อองค์ควำมรู้โครงกำรหลวง 2 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 2.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
 2.1.2) ด้านชลประทาน 

  (1) ก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำจัดหำน้ ำสนับสนุน ระบบส่งน้ ำและบ่อเก็บน้ ำ 
จ ำนวน 6 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 54.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 46.60 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 85.51 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.1.3) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  (1) ก ำหนดขอบเขตที่ดินท ำกิน และวำงแผนกำรใช้ที่ดิน 9,000 ไร่          

ด ำเนินกำรส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำเพ่ือจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 6,500 ไร่ พร้อมทั้งส ำรวจ
ออกแบบล่วงหน้ำระบบส่งน้ ำชลประทำนระยะทำง 8 กิโลเมตร ด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
5,450 ไร่ และก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำชลประทำน 6 กิโลเมตร ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 34.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
  2.1.4) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช 

  (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงแก่เกษตรกร 800 รำย 
ด ำเนินกำรจัดทัศนศึกษำดูงำนของเกษตรกร 800 รำย นอกจำกนี้ได้จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรปลูกไม้ผล  
ไม้ยืนต้น พืชผักเมืองหนำว และกำรปลูกไม้ดอกเมืองหนำวเพ่ือฝึกอำชีพทำงกำรเกษตร 180 ไร่ ครบตำม
เป้ำหมำย 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 1.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.38 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 97.71 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.1.5) ด้านงานสหกรณ์ 
  (1) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่

สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 8 จังหวัด รวม 6 สหกรณ์ 1 กลุ่ม
เกษตรกร           8 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 11 บ้ำน/กลุ่มอำชีพ ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 8 จังหวัด 26 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย 

 (3) สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและ/หรือกำรตลำดให้สหกรณ์    
ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลฯ 3 จังหวัด 5 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

  (4) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลฯ 
2 จังหวัด 2 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย  

  (5) จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลฯ 
2 ครั้ง ประชุมร่วมคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ มูลนิธิโครงกำรหลวง 3 ครั้ง และประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลฯ รวมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกิจกรรมตลอดจนสรุปผล
ในภำพรวม 78 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
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  (6) จัดสรรงบประมำณ 3.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.81 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 57.15 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้านสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตร          

บ้านปางม่วง จ ากัด ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง) พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 2) 
 (1) ด้ำนงบประมำณ ได้รับงบประมำณ 50,200 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย 20,000 บำท 

หรือร้อยละ 39.84 จำกเป้ำหมำย งบประมำณที่ได้รับเพียงพอและกำรเบิกจ่ำยทันเวลำ ในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 

 (2) ด้ำนบุคลำกร มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 รำย เพียงพอต่อปริมำณงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 (3) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์       
1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ ในกำรด ำเนินงำน
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 1 หมู่บ้ำน จ ำนวน 6 กลุ่มบ้ำน ได้แก่ บ้ำนปำงต้นหนุน บ้ำนปำงม่วง        
บ้ำนดอยลังกำ บ้ำนปำงใหม่ บ้ำนแม่จอก และบ้ำนม่อนวัด  

 (4) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 
จำกเป้ำหมำย 3 ครั้ง และร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง/โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวง จ ำนวน 2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง 

 (5) สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด ให้สหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงกำร 1 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

 (6) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง/โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวง ได้แก่ เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุน 500,000 บำท และได้รับ         
เงินอุดหนุนงบประมำณในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำด  

 ปี 2559 ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิต/กำรตลำด ได้แก่ เครื่องคั่วกำแฟ 
เครื่องซลีปำกสูญญำกำศ เครื่องชั่งดิจิตอล 5 กิโลกรัม เครื่องชั่ง 60 กิโลกรัม และเครื่องสีกำแฟกะลำ เป็นต้น  

 ปี 2560 ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิต/กำรตลำด ได้แก่ อำคำรรวบรวม
และแปรรูปผลผลิตกำแฟขนำด 8 x 16 โรงอบพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำด 6 x 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์        
โต๊ะท ำงำน 5 ฟุต วัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ เป็นต้น 

 (7) สหกรณ์ได้เข้ำร่วมประกวดสหกรณ์และบุคลำกรดีเด่น 1 รำย และสมำชิก
สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนปำงม่วง จ ำกัด ได้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม กำรแปรรูป และกำรตลำดผลผลิตสินค้ำ 

 (8) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำจำกสหกรณ์จังหวัดจ ำนวน 5 ครั้ง หรือร้อยละ 83.33 
จำกเป้ำหมำย 6 ครั้ง 

 (9) ประเด็นที่พบ 
 (9.1) สมำชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นชำวไทยภูเขำไม่เข้ำใจภำษำไทย มีปัญหำ

เรื่องกำรสื่อสำร 
 (9.2) เป็นสหกรณ์กำรเกษตรที่เพิ่งจดทะเบียนเพียง 3 ปี กำรจัดท ำ และ

เสนองบกำรเงิน สหกรณ์สำมำรถจัดท ำเอกสำรประกอบกำรรับ - จ่ำยเงินได้ แต่ไม่สำมำรถบันทึกบัญชี       
งบทดลอง งบกำรเงิน และรำยละเอียดประกอบงบกำรเงินได้  
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 (9.3) สหกรณ์ได้น ำทุนด ำเนินงำนของสหกรณ์ที่มีอยู่ไปลงทุนในเงินสดและ 
เงินฝำกธนำคำรเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสมำชิกและยังขำดอำคำรรวบรวม
และแปรรูปผลผลิต 

 (10) ข้อเสนอแนะ 
  (10.1) กำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกสหกรณ์ ควรอำศัยประธำนสหกรณ์ เป็น

ผู้สื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิกถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ และกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ 
  (10.2) ควรเน้นกำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด 

และคณะกรรมกำรเพื่อให้สหกรณ์สำมำรถปิดบัญชีประจ ำปีได้ รวมทั้งแบ่งแยกหน้ำที่ให้ชัดเจนตำม      
ควำมรับผิดชอบ 

  (10.3) สหกรณ์ควรพิจำรณำหำแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์      
ที่มีอยู่ให้มำกขึ้นและเกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่สหกรณ์ และเตรียมจัดท ำแผนเพ่ือรวบรวมผลผลิตของสมำชิก 
และเร่งรัดกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ในส่วนของกำรก่อสร้ำงอำคำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกำแฟ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้านสหกรณ ์ 
(1) โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร    

ของกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้ำนน้ ำพระทัย กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้ำนสุขวิจิตรพัฒนำ 
กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้ำนอุดมทรัพย์ และกลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้ำนปำงมะละกอ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

(1.1) ด้ำนงบประมำณ เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 63,480 บำท หรือร้อยละ 54.57 
ของเป้ำหมำย (ณ 31 พ.ค. 2560) งบประมำณจัดสรรได้เพียงพอและทันตำมเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

(1.2) ด้ำนบุคลำกรมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 5 รำย เพียงพอต่อปริมำณงำน
ที่รับผิดชอบ 

(1.3) แนะน ำส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์
ให้แก่กลุ่มเตรียมสหกรณ์ จ ำนวน 3 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 จำกเป้ำหมำย 6 ครั้ง ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีกำรรวมกลุ่มในชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย โดยจัดเสวนำกับสมำชิกของกลุ่มในเรื่องต่ำง ๆ 
เช่น กำรประกอบอำชีพ แนะน ำอำชีพ กำรด ำรงชีวิตประจ ำวันในรูปแบบสหกรณ์ และกำรน้อมน ำเอำ 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ 

(1.4) กิจกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ จ ำนวน 
2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง และร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวง รวมทั้งประชุม/ประสำนงำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง          
2 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.5) กิจกรรมสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงไม่ได้รับ
กำรสนับสนุน เนื่องจำกไม่มีงบประมำณในกำรจัดจ้ำง ประกอบกับกลุ่มเตรียมสหกรณ์ยังไม่ได้จดทะเบียน 
เป็นสหกรณ์จึงไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุน 

(1.6) กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ไม่ได้เข้ำร่วมประกวดสหกรณ์เนื่องจำกยังไม่ได้         
จดทะเบียนสหกรณ์ ส่วนบุคคลดีเด่น อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกับกองประสำนโครงกำรพระรำชด ำริ 

(1.7) กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำจำกสหกรณ์จังหวัด 3 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 
ของเป้ำหมำย 6 ครั้ง 
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(1.8) ประเด็นที่พบ 
(1.8.1) ขำดงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรด ำเนินกิจกรรม

กำรรวมกลุ่มของสมำชิก 
(1.8.2) ขำดกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม และกำรพัฒนำกลุ่ม เนื่องจำก

สมำชิกกลุ่มเตรียมสหกรณ์ เป็นชำวไทยภูเขำ ไม่เข้ำใจภำษำไทยท ำให้ระบบกำรบริหำรจัดกำรและ        
กำรพัฒนำกลุ่มเตรียมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ล่ำช้ำ 

(1.8.3) เกษตรกรสมำชิกมีรำยได้น้อยและมีครอบครัวใหญ่ ท ำให้
สมำชิกต้องออกไปรับจ้ำงนอกพ้ืนที่ 

(1.8.4) ขำดแคลนยำนพำหนะในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ 
(1.9) ข้อเสนอแนะ 

(1.9.1) ควรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ทำงด้ำนสหกรณ ์

(1.9.2) ควรบูรณำกำรร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร สนับสนุนทำง         
ด้ำนกำรศึกษำ ให้สมำชิกกลุ่มอ่ำนออกเขียนได้ เน้นส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่สมำชิกกลุ่มเกี่ยวกับ         
กำรบริกำรจัดกำรกลุ่มและแนวทำงในกำรพัฒนำกลุ่มให้ก้ำวหน้ำ เพ่ือพัฒนำเป็นสหกรณ์ในอนำคต  

(1.9.3) ควรส่งเสริมอำชีพให้เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือไม่ให้สมำชิกต้องไปรับจ้ำง
นอกพ้ืนที่ รวมทั้งหำตลำดรองรับ 

(1.9.4) สนับสนุนยำนพำหนะให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
(2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก ได้แก่ สหกรณพั์ฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จ ากัด 
(2.1) ด้ำนงบประมำณ เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 66,480 บำท หรือร้อยละ 

61.61 ของเป้ำหมำย (ณ 31 พ.ค. 2560) งบประมำณจัดสรรได้เพียงพอ และทันตำมเวลำกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 

(2.2) ด้ำนบุคลำกรมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 2 รำย เพียงพอต่อปริมำณงำน         
ที่รับผิดชอบ 

(2.3) แนะน ำส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์
ให้แก่กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่ม
ในชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ            
ของกำรสหกรณ์ 3 หมู่บ้ำน 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย ด ำเนินกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของสหกรณ์กับชุมชนในกำรออมทรัพย์วันละบำท ด้วยกระบอกไม้ไผ่ เพ่ือสร้ำงควำมดีด้วยวิถีสหกรณ์  
ถวำยเป็นพระรำชกุศล ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สองที่กลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงแม่สอง บ้ำนแม่ระเมิง และโครงกำรสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ ำเพ่ือพ่อของแผ่นดิน กิจกรรม
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับชุมชนในกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ ที่บ้ำนวะโดโกร ต.แม่สอง อ.ท่ำสองยำง 

(2.4) กิจกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ 2 ครั้ง 
หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และประชุม/ประสำนงำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง        
หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง นอกจำกนี้มีแผนเข้ำร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์
ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวง ในเดือนสิงหำคม 2560 
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(2.5) กิจกรรมสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงไม่ได้รับ
กำรสนับสนุน เนื่องจำกเพ่ิงมีกำรยกระดับจำกกลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สอง 
ให้ได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์พัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด เมื่อวันที่          
28 ธันวำคม 2559 จึงยังไม่สำมำรถจะขอรับงบอุดหนุนได้ทันในปีงบประมำณนี้ 

(2.6) กำรจัดประกวดสหกรณ์และบุคลำกรดีเด่น อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรับสมัคร 
คณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์จะจัดประชุมคัดเลือกภำยในเดือน มิถุนำยน 2560 

(2.7) กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำจำกสหกรณ์จังหวัดจ ำนวน 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
(2.8) ประเด็นที่พบ 

(2.8.1) ขำดงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ เนื่องจำก
เพ่ิงได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์  

(2.8.2) ขำดพำหนะในกำรรวบรวมผลผลิตส่งให้แก่โครงกำรหลวง 
(2.8.3) กำรขนส่งปัจจัยกำรผลิตในช่วงฤดูฝน ค่อนข้ำงล ำบำก เนื่องจำก

พ้ืนที่โครงกำรเป็นพ้ืนที่สูงชัน 
(2.9) ข้อเสนอแนะ 

(2.9.1) ควรท ำแผนขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในปี 2561 - 2562  
(2.9.2) สหกรณ์ฯ ได้แก้ปัญหำกำรขำดแคลนพำหนะในกำรรวบรวมผลผลิต 

โดยกำรว่ำจ้ำงรถยนต์ส่วนบุคคลของสมำชิกสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมผลผลิตของสมำชิกสหกรณ์ไปส่งยังโครงกำรหลวง 
(2.9.3) สหกรณ์กำรเกษตรฯ ควรวำงแผนกำรผลิต และกำรรวบรวมผลผลิต

ของเกษตรกรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวง เพ่ือเตรียมกำรจัดซื้อปัจจัย
กำรผลิตให้แก่สมำชิก ก่อนถึงฤดูเพำะปลูกเพ่ือสะดวกในกำรขนส่ง 

(2.9.4) ส่งเสริมและให้ควำมรู้ในกำรรวบรวมผลผลิตแก่สมำชิกสหกรณ์ 
เพ่ือให้กำรรวบรวมผลผลิตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสหกรณ์ มีประเด็นที่พบ ดังนี้ 
 (1) สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนปำงม่วง จ ำกัด ต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

ซึ่งรำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 2 (เม.ย. 60 - มิ.ย. 60) ขณะนั้นสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนปำงม่วง จ ำกัด 
อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตใช้พื้นที่จำกกรมป่ำไม้ เพื่อก่อสร้ำงอำคำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกำแฟ      
ผลจำกกำรรำยงำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในไตรมำสที่ 4 พบว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนปำงม่วง จ ำกัด 
ไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกำแฟ จึงส่งคืนเงินงบประมำณ 
จ ำนวน 1,363,000 บำท  

 (2) สมำชิกสหกรณ์ฯ มีควำมต้องกำรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสำนงำนไปยัง 
กรมป่ำไม้ เพ่ือทบทวนกำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่ในกำรก่อสร้ ำงอำคำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกำแฟ         
อีกครั้ง กล่ำวคือ กำรไม่ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์   
ซึ่งเดิมในปีงบประมำณ 2559 สหกรณ์ฯได้รับสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ และได้รับเงินอุดหนุน
งบประมำณในกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำด ได้แก่ เครื่องคั่วกำแฟ เครื่องซีลปำกถุงสูญญำกำศ  
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องสีกำแฟกะลำ เป็นต้น ปัจจุบันสหกรณ์ฯไม่มีอำคำรเก็บอุปกรณ์ ท ำให้ต้อง         
น ำอุปกรณ์ไปเก็บรักษำที่บ้ำนประธำนสหกรณ์ฯ และบ้ำนสมำชิกบำงรำย นอกจำกนี้สหกรณ์ไม่มีสถำนที่      
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ในกำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกำแฟของสหกรณ์ฯ ท ำให้เกิดผลกระทบต่อแผนกำรด ำเนินงำนรวบรวม
ผลผลิตของสหกรณ์ฯ อีกด้วย 

(3) ข้อเสนอแนะ 
 (3.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรติดตำมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตร

บ้ำนปำงม่วง จ ำกัด อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งควรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรถึงกำรส่งคืน
เงินงบประมำณดังกล่ำว และควรทบทวนและ/หรือหำรือไปยังกรมป่ำไม้ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ    
เรื่องกำรขออนุญำตกำรใช้พ้ืนที่ดังกล่ำว เนื่องจำกสหกรณ์ฯ ต้องกำรขอควำมอนุเครำะห์ในกำรใช้พ้ืนที่  
เพ่ือประโยชน์ของสมำชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่ อีกทั้งอำคำรรวบรวมผลผลิตและแปรรูปที่ได้มำตรฐำนจะเป็นสถำนที่
รวบรวมผลผลิตและแปรรูปของสมำชิก ซึ่งเป็นกำรค ำนึงถึงประโยชน์และช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่เป็นส ำคัญ  

 (3.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรพิจำรณำถึงกำรปรับแผนกำรผลิต กำรรวบรวม
ผลผลิตและกำรบริหำรงำนของสหกรณ์กำรเกษตรปำงม่วง จ ำกัด ในระยะต่อไป นอกจำกนี้ควรหำแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ และกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์กำรผลิตและกำรตลำดที่สหกรณ์ฯ ได้รับ
กำรสนับสนุน เนื่องจำกปัจจุบันสหกรณ์ฯ ไม่มีอำคำรเก็บอุปกรณ์ ไม่มีอำคำรรวบรวมผลผลิต และแปรรูป
ตำมแผนของสหกรณ์ท่ีเคยวำงไว้ 

 

3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
 กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริม

กำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎร
ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง และเรียนรู้ พัฒนำ
ต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนต่ำง ๆ โดยใช้แนวทำงของโครงกำรหลวงและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ในกำรสร้ำงอำชีพ และรำยได้ที่สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม มีเป้ำหมำย เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่ขยำยผล
โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตำก ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ 2560 

 3.1) ผลการด าเนินงาน 
 3.1.1) ด้านการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

 (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,055,000 ตัว หรือร้อยละ 100.48 ของเป้ำหมำย 
1,050,000 ตัว และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน/
บ่อพลำสติก และกำรเลี้ยงกบแบบล้อมคอกในบ่อดิน กิจกรรมละ 20 รำย รวมทั้งสิ้น 60 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
ติดตำมและให้แนะน ำเกษตรกร 32 ครั้ง หรือร้อยละ 103.23 ของเป้ำหมำย 31 ครั้ง 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.64 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.36 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 56.93 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.1.2) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ 
(1) จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำ 240 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) ส่วนกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงและสุขำภิบำลสัตว์  และกำรผลิต

อำหำรสัตว์บนพื้นที่สูง ด ำเนินกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร/สัตว์ปีก 6 แห่ง กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 
176 แห่ง และกำรสนับสนุนพันธสุกร/สัตว์ปีก 34 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(3) ด ำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่         
ทุกกิจกรรมได้ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ได้แก่ กำรสนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ 70 รำย 
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จัดตั้งจัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 9 แห่ง จัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 9 แห่ง กำรส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะ 20 ไร่ 
กำรฝึกอบรมเกษตรกร 240 รำย ส่วนกำรผลิตสื่อองค์ควำมรู้โครงกำรหลวง 2 เรื่อง 

(4) จัดสรรงบประมำณ 1.11 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
3.1.3) ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

(1) จัดท ำแปลงต้นแบบ 10 ไร่ อบรมเกษตรกร 330 รำย กำรผลิตและ
กระจำยพันธุ์พืช 22,000 ต้น และติดตำมกำรด ำเนินงำน 12 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
3.1.4) ด้านชลประทาน 

 (1) จัดหำแหล่งน้ ำและบริหำรจัดน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ไข
ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำพร้อมอำคำรประกอบ 
จ ำนวน 5 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 4 แห่ง เหลือเพียงฝำยบ้ำนแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้ ำ โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำกำรปลูกฝิ่นบ้ำนป่ำเกี๊ยะใหม่ ต ำบลแม่ฮ้ี อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน           
ที่ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 90.00 โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรกันเงินเหลื่อมปี จ ำนวน 559,884 บำท 

(2) จัดสรรงบประมำณ 30.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 28.93 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 95.19 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.1.5) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
(1) ก ำหนดขอบเขตที่ดินท ำกินและวำงแผนกำรใช้ที่ดินโครงกำรขยำยผล

โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 5,000 ไร่ โดยส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำเพ่ือจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ ำ 3,000 ไร่ และก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำแล้ว 1,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 6.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
3.1.6) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช 

(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและจัดท ำแผนกำรเกษตรแก่เกษตรกร 600 รำย 
ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนำว 75 ไร่ และฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 10 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.71 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.69 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 90.18 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.1.7) ด้านงานสหกรณ์ 
(1) กิจกรรมอ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด และด ำเนินกำรได้         
10 บ้ำน/กลุ่มอำชีพ ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 3 จังหวัด 10 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) ร่วมประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ขยำยผล
โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 2 ครั้ง และร่วมประชุมคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์
มูลนิธิโครงกำรหลวง 3 ครั้ง ร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร รวมทั้งติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกิจกรรม 30 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(4) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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3.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรในด้ำนปศุสัตว์ของพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่

และแม่ฮ่องสอน พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 1)  
  (1) ด้ำนบุคลำกรไม่เพียงพอ โดยเฉพำะที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ  

ในกำรปฏิบัติงำน ใช้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำรหลวงของอ ำเภอเป็นผู้ปฏิบัติงำน 
  (2) พ้ืนที่ด ำเนินงำนของแต่ละศูนย์มีสภำพเป็นพ้ืนที่สูง กำรคมนำคมล ำบำกในฤดูฝน 

ห่ำงไกลทุรกันดำร ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตัว 
  (3) ยำนพำหนะส ำหรับกำรขนส่งสัตว์ และติดตำมงำนมีสภำพช ำรุด ท ำให้ไม่สำมำรถ

เข้ำไปติดตำมงำนได้อย่ำงทั่วถึง 
  (4) ควำมเชื่อบำงอย่ำงของชนเผ่ำท ำให้กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ผล เช่น สุกร

คลอดลูกเป็นเพศเดียวกันทั้งครอก สุกรนอนกัดฟัน สุกรขึ้นทับเพศเดียวกัน สุกรกินไก่ ไก่จิกกินไข่ตัวเอง         
ไก่ขันตอนกลำงคืน ไก่บินข้ำมหลังคำบ้ำน เหล่ำนี้ถอืว่ำอำเพศ ต้องฆ่ำทิ้งหมด บำงชนเผ่ำห้ำมเลี้ยงสัตว์ตัวแรก
ที่มำจำกภำยนอกหมู่บ้ำน เป็นต้น 

  (5) ข้อเสนอแนะ 
 (5.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่ประธำน

และสมำชิก รวมทั้งหน่วยงำนควรศึกษำวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่จะเข้ำไปส่งเสริม เพ่ือก ำหนด
กิจกรรมได้สอดคล้องเหมำะสม 

 (5.2) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ควรส ำรวจควำมต้องกำรและท ำแผนกำรผลิต
ของเกษตรกรก่อนกำรเบิกจ่ำย เพ่ือให้เกิดกำรใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรฝึกอบรม
เกษตรกร ควรสอดคล้องกับช่วงฤดูกำรผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ 

 (5.3) ควรมีงบประมำณในกำรซ่อมแซม และปรับปรุงยำนพำหนะ รวมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรเดินทำงตำมสภำพภูมิประเทศ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในด้ำนประมงพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 2)  

(1) กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ สภำพอำกำศร้อนมีผลกระทบต่อควำมสมบูรณ์
ของพันธุ์ปลำ และช่วงเวลำในกำรเพำะพันธุ์  

(2) หำกพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง น้ ำในเขื่อนเหลือน้อย จะไม่ปล่อยพันธุ์ปลำลงในแหล่งน้ ำ 
(3) พ้ืนที่เสี่ยงด้ำนยำเสพติด  
(4) ข้อเสนอแนะ 

(4.1) ศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ และงำนวิจัย     
เพ่ือรองรับผลกระทบกำรเพำะพันธุ์ปลำ 

(4.2) ต้องประสำนควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกร  และ
ประชำชนในพื้นท่ี และกำรร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนประมง ศูนย์วิจัย และ
พัฒนำประมงน้ ำจืด และส ำนักงำนพัฒนำที่ดิน จังหวัดตำก 
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(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(1.1) กำรเลี้ยงกบในบ่อดิน โดยสนับสนุนพันธุ์กบ 6,000 ตัว มู่ลี่ 20 ม้วน 

แสลน 20 ผืน อำหำร 40 กระสอบ จำนพลำสติกสีด ำ 80 ใบ และปูนขำว 40 ถุง 
(1.1.1) ปี 2559 ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 

บ้ำนเลอตอ และหมู่ที่ 13 บ้ำนเลอตอ บ้ำนวะเบยเด บ้ำนวะละเลโค๊ะ และบ้ำนเกระมอคี รวม 20 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.1.2) ปี 2560 ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 
บ้ำนเลอตอ และหมู่ที่ 13 บ้ำนห้วยขนุน รวม 20 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.1.3) ประเด็นที่พบ 
 - เป้ำหมำยในกำรรับกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงกบในบ่อดินน้อย 

เพรำะมีเกษตรกรที่สนใจในกิจกรรมนี้มำก เพื่อเพ่ิมอำหำรโปรตีนในครัวเรือน 
 - พ้ืนที่ด ำเนินกำรประสบปัญหำภัยแล้ง ท ำให้กบตำย 
 - ปัญหำกำรติดต่อสื่อสำรกับเกษตรกรซึ่งเป็นชำวไทยภูเขำ 

ไม่เข้ำใจภำษำไทย 
 - กำรเดินทำงเข้ำพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูงชันค่อนข้ำง

ล ำบำก  
(1.1.4) ข้อเสนอแนะ 

 - ควรปรับแผนเพ่ิมเป้ำหมำยกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงกบในบ่อดิน 
มำกกว่ำ 20 รำยต่อป ี

 - เน้นส่งเสริมเกษตรกรผู้ที่เคยเลี้ยงกบอยู่แล้วใช้บ่อเดิมที่เคยเลี้ยง
เน้นคัดพ่อแม่พันธุ์ เก็บไว้เพ่ือต่อยอดผลผลิต รวมทั้งซื้ออำหำรเลี้ยงเอง และส่งเสริมเกษตรกรผู้ที่เคยเลี้ยงปลำ
ในบ่อดินมำเลี้ยงกบในบ่อดินเพิ่ม 

 - ใช้กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำโครงกำรฯ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นคนในท้องถิ่น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน และกำรสื่อสำรกับเกษตรกร 

 - ปรับแผนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในช่วงก่อนเข้ำฤดูฝน
เป็นหลัก 

(1.2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ ปี 2559 - 2560 
(1.2.1) ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ต ำบลไม้งำม อ ำเภอเมือง โดยผลิต

พันธุ์สัตว์รวม 1,220,000 ตัว หรือร้อยละ 101.67 ของเป้ำหมำย 1,200,000 ตัว จ ำแนกเป็น          
ปลำจำด 660,000 ตัว และปลำแก้มช้ ำ 560,000 ตัว  

(1.2.2) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 กลุ่มบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว และหมู่ที่ 10 
กลุ่มบ้ำนเลผะสุคี บ้ำนเลอตอ อ ำเภอแม่ระมำด รวม 1,220,000 ตัว มีผู้ร่วมกิจกรรมหมู่บ้ำนละ 70 รำย  

(1.2.3) ประเด็นที่พบ 
- กำรขนย้ำยสัตว์น้ ำ เพื่อเข้ำไปปล่อยในพื้นที่ต้องใช้ควำม

ระมัดระวังสูง เนื่องจำกระยะทำงไกลใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงนำนถนนส่วนใหญ่เป็นลูกรัง คดเคี้ยว          
และสูงชัน 
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(1.2.4) ข้อเสนอแนะ 
 - ควรเพ่ิมแผนกำรติดตำมประเมินผลกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ 

โดยกำรส ำรวจชลชีววิทยำของแหล่งน้ ำ ในพ้ืนที่โครงกำรฯ ก่อนและหลังท ำกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ 
(1.3) กำรพัฒนำอนุรักษ์ดิน ปี 2559 – 2560 

(1.3.1) ก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 500 ไร่ คันคูรับน้ ำขอบเขำ
ชนิดที่ 6 ระยะทำง 67.33 กิโลเมตร อำคำรชะลอควำมเร็วของน้ ำ 60 จุด ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.3.2) กิจกรรมกำรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ หมำก ทุเรียน ส้มโอ เงำะ 
มังคุด ขนุน มะยม มะไฟ และไผ่หวำน จ ำนวน 3,500 ต้น ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนอะโวคำโดและมะม่วงแก้ว
จ ำนวน 3,600 ต้น อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อ โดยเกษตรกรมีควำมต้องกำรต้นพันธุ์ 

(1.3.3) กิจกรรมสำธิต และส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภำพ 
สนับสนุนให้แก่เกษตรกรต่อรำย ได้แก่ เศษวัสดุทำงกำรเกษตร 80 กิโลกรัม น้ ำตำลทรำย 15 กิโลกรัม 
สำรเร่งพ.ด. 4 ซอง ถังหมักขนำด 150 ลิตร จ ำนวน 2 ถัง พร้อมทั้งสนับสนุนปอเทือง 250 กิโลกรัม 
โดโลไมท์ 2,000 กิโลกรัม ให้แก่ศูนย์เพ่ือกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  

(1.3.4) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำรและ
เกษตรกรทั่วไป เรื่องปุ๋ยชีวภำพ จ ำนวน  2 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย เน้นกำรปฏิบัติจริง 

(1.3.5) ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ โดยผลิตกล้ำหญ้ำแฝก
เพ่ือปลูก 500 ไร่ ปลูกกล้ำหญ้ำแฝก 200,000 กล้ำ 

(1.3.6) ประเด็นที่พบ  
 - เส้นทำงกำรคมนำคมล ำบำก ถนนช ำรุดเสียหำย ไม่สะดวก

ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 - กำรขนส่งปัจจัยกำรผลิตไปยังโครงกำรล ำบำก เนื่องจำก         

มีควำมลำดชัน 
(1.3.7) ข้อเสนอแนะ 

- เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือเข้ำติดตำม
กำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่โครงกำรประสำนกับหน่วยงำนอ่ืนที่มีรถยนต์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในกำรท ำแผน 
กำรติดตำมเกษตรกรในพ้ืนที่ช่วงเดียวกัน 

- จ้ำงรถบรรทุกที ่มีควำมช ำนำญพื้นที ่เป็นทำงเลือก เพื่อ       
ขนปัจจัยกำรผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงกำร 

3.3) ประเด็นที่พบ 
  3.3.1) พ้ืนที่ด ำเนินงำนโครงกำรอยู่ในถิ่นทุรกันดำร เป็นเส้นทำงลำดชันขึ้นเขำ 

เป็นอุปสรรคในกำรคมนำคมกำรขนส่งปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุน ไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่ช่วงฤดูฝนได้ อีกทั้ง
ขำดแคลนยำนพำหนะส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรติดตำมงำนในพื้นที ่

3.3.2) ขำดแคลนบุคลำกรทั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนบัญชีและกำรตลำดด้ำนสหกรณ์  

3.3.3) ด้ำนสหกรณ์ สหกรณ์ยังคงมีลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และยังไม่สำมำรถ
เรียกให้ลูกหนี้ช ำระหนี้ได้ตำมสัญญำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อำจท ำให้สหกรณ์ขำดเงินทุน
หมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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3.3.4) กำรสื่อสำรกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชำวไทยภูเขำ 
บำงรำยไม่สำมำรถพูดและเข้ำใจภำษำไทย รวมทั้งกำรติดต่อสื่อสำรค่อนข้ำงล ำบำก      

3.4) ข้อเสนอแนะ 
3.4.1) เน้นกำรประชุมวำงแผนร่วมกับหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ของโครงกำร         

ทั้งกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สัตว์น้ ำ และกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิต ควรสนับสนุน          
ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของเกษตรกรในพ้ืนที่ ทันช่วงฤดูกำรผลิต รวมทั้งสนับสนุนยำนพำนะให้แก่
เจ้ำหน้ำที ่

  3.4.2) ควรจัดสรรบุคลำกรให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนโครงกำร และเน้นกำรฝึกอบรม
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชีและกำรตลำด เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจเรื่องกำรท ำบัญชี และกำรบริหำรจัดกำร
สหกรณ์ได้ 

  3.4.3) สหกรณ์ควรติดตำมเร่งรัดให้ลูกหนี้ช ำระเงินคืนแก่สหกรณ์เพ่ือน ำมำใช้    
เป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 

  3.4.4) ควรประสำนงำนกับหัวหน้ำกลุ่มหมู่บ้ำนหรือผู้น ำในพื้นที่และใช้ล่ำม 
เพ่ือลดปัญหำเรื่องกำรติดต่อสื่อสำร โดยเน้นให้หัวหน้ำกลุ่มหมู่บ้ำน สื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิก  

 

2.3.3 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยผลกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ และมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร
ตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนให้มีศักยภำพ 
ในกำรจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย ระยะเวลำ
โครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
  1.1) ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 138 ศูนย์ หรือร้อยละ 115.00         

ของเป้ำหมำย 120 ศูนย์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว 15,889 รำย หรือร้อยละ 104.53 ของเป้ำหมำย 
15,200 รำย และมีกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 15,187 รำย หรือร้อยละ 98.65  
ของเป้ำหมำย 15,395 รำย 

 1.2) จดัสรรงบประมำณ 61.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 60.94 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 99.81 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม  
 ครั้งที่ 1 จำกกำรสัมภำษณ์เครือข่ำยและวิทยำกรของศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนปี 2560 

กระจำยทั่วทุกภำค ทั้งหมด 4 จังหวัด มีข้อค้นพบดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3)  
 (1) กลุ่มเกษตรกรที่มีกำรขยำยผลจำกกำรผ่ำนอบรมจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ มีควำมต้องกำร 

ที่จะอบรมเพ่ือต่อยอดควำมรู้ แต่ไม่สำมำรถอบรมซ้ ำได้ เนื่องจำกขัดกับหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกเกษตรกร 
ประธำนศูนย์ปรำชญ์หลำยแห่งจึงมีข้อเสนอว่ำ ควรมีกำรจัดท ำหลักสูตรเพ่ือต่อยอดให้กับเกษตรกรกลุ่มเหล่ำนี้ 
โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีควำมกระตือรือร้น และมีกำรปฏิบัติจริงในแปลงของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจำก      
ผลกำรติดตำมเกษตรกร 
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 (2) ศูนย์ปรำชญ์ฯ หลำยแห่งที่ก่อตั้งในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่ำนมำ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำง
และปรับปรุงสถำนที่อบรม 

ครั้งที่ 2 จำกกำรสัมภำษณ์เครือข่ำยและวิทยำกรของศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนปี 2560 
กระจำยทั่วทุกภำค ทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ พังงำ ระนอง ระยอง น่ำน แพร่ นครรำชสีมำ ขอนแก่น และชัยภูมิ 
มีประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) ประเด็นที่พบ 
 (1.1) กลุ่มเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ มีควำมต้องกำรที่จะอบรม

เพื่อต่อยอดควำมรู้จำกศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งเดิม และต้องกำรควำมรู้เพิ่มเติมจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งอื่น         
ซึ่งมีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรที่แตกต่ำงกัน แต่ไม่สำมำรถอบรมซ้ ำได้ เนื่องจำกขัดกับหลักเกณฑ์       
กำรคัดเลือกเกษตรกรที่ก ำหนดให้เกษตรกรอบรมได้เพียงครั้งเดียว 

 (1.2) ศูนย์ปรำชญ์หลำยแห่งมีอุปสรรคในกำรคัดเลือกเกษตรกรรำยใหม่เพ่ือเข้ำร่วม
อบรม เนื่องจำกเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงศูนย์ปรำชญ์ฯ ส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรมไปแล้ว ซึ่งเป็นระเบียบ
ในเรื่องกำรจัดหำเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม ที่ระบุให้เป็นเกษตรกรในพื้นที่เท่ำนั้น 

 (1.3) ศูนย์ปรำชญ์ฯ หลำยแห่งที่ก่อตั้งใหม่ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่ำนมำ ขำดงบประมำณ
ในกำรสร้ำงและปรับปรุงสถำนที่อบรม เนื่องจำกโครงกำรไม่ได้มีกำรสนับสนุนงบประมำณในส่วนดังกล่ำว 

 (1.4) กรรมกำรผู้ดูแลศูนย์ปรำชญ์ฯ หลำยแห่งได้รับหน้ำที่ในกำรติดตำมดูแล
เกษตรกรในโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง) ซึ่งต้องใช้เวลำ       
ในกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำว ท ำให้กระทบกับหน้ำที่ในกำรติดตำมเกษตรกรผู้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรพัฒนำ 
กำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

 (1.5) ศูนย์ปรำชญ์ฯ หลำยแห่งมีศักยภำพ และสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนกำรอบรม
เกษตรกรต่อรอบ ได้มำกกว่ำจ ำนวนที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดก ำหนด (รอบละ 30 - 50 คน) แต่ด้วย
ข้อจ ำกัดของเกณฑ์จ ำนวนยอดเกษตรกร ท ำให้ไม่สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนผู้เข้ำอบรม และไม่สำมำรถขยำยผล
ไปยังเกษตรกรได้มำกเท่ำที่ควร 

(2) ข้อเสนอแนะ 
 (2.1) ควรเปิดโอกำสให้เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมซ้ ำได้  

แต่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข เช่น ใช้ข้อมูลจำกกำรติดตำมเกษตรกรของปรำชญ์ฯ คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ำรับ
กำรอบรมมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และได้น ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติจริง มำเข้ำอบรม      
กับศูนย์ปรำชญ์ฯ อีกครั้งเพ่ือเป็นกำรต่อยอดควำมรู้ ทั้งจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งใหม่ และศูนย์ปรำชญ์ ฯ แห่งเดิม 
ที่มีหลักสูตรไม่ซ้ ำกบักำรอบรมครั้งก่อน 

 (2.2) ควรเปิดโอกำสให้เกษตรกรที่มีภูมิล ำเนำนอกจังหวัดที่ตั้งของศูนย์ปรำชญ์ฯ 
มำร่วมอบรมกับศูนย์ปรำชญ์ฯ ได้ เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสในกำรเข้ำรับกำรอบรม 

 (2.3) ควรมีกำรบันทึกข้อมูลเครือข่ำยเกษตรกรที่เป็นผลมำจำกเกษตรกรที่เข้ำรับ
กำรอบรมจำกโครงกำร เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลในกำรส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยเกษตรกรในโอกำสต่อไป 

 

2.3.4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
 กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร 
ฝึกปฏิบัติผ่ำนกิจกรรม และกำรสำธิตแบบมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรม  
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ทำงกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยมีเป้ำหมำยเกษตรกร 110 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 รำย 
รวมเกษตรกร 3,300 รำย ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 111 ศูนย์ หรือร้อยละ 100.91         

ของเป้ำหมำย 110 ศูนย์ สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้จ ำนวน 3,384 รำย หรือร้อยละ 102.55 
ของเป้ำหมำย 3,300 รำย และมีกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 3,300 รำย เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 1.2) จัดสรรงบประมำณ 17.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 16.93 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
99.60 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม  
  ครั้งที่ 1 จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมปี 2560 ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง          

กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และพังงำ รวม 26 รำย         
มีข้อค้นพบ ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

 (1) หลักสูตรที่เกษตรกรได้รับกำรอบรมจำกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในบำงพ้ืนที่      
มีควำมซ้ ำซ้อนกับหลักสูตรของโครงกำรอ่ืน ๆ ท ำให้เกษตรกรสับสน และไม่ทรำบว่ำได้เรียนรู้จำกโครงกำรใด 

 (2) กำรอบรมเกษตรกรในบำงพ้ืนที่ยังคงอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกมีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบำงศูนย์ที่ถอนตัวออกจำกโครงกำรระหว่ำงปีงบประมำณ ท ำให้มีกำรด ำเนินกำร
หำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งใหม่ และเลื่อนก ำหนดกำรกำรอบรมมำเป็นช่วงไตรมำส 3 

ครั้งที่ 2 จำกกำรสัมภำษณ์เครือข่ำยและวิทยำกรของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
ปี 2560 กระจำยทั่วทุกภำค ทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ พังงำ ระนอง ระยอง น่ำน แพร่ พะเยำ นครรำชสีมำ 
ขอนแก่น และชัยภูมิ มีประเด็นทีพ่บ ดังนี้ 

(1) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ของผู้ผ่ำนกำรอบรมปี 2560   
 (1.1) ด้ำนกำรผลิตอำหำรเอง พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ร้อยละ 81.82 

ไม่ได้ใช้ควำมรู้จำกกำรอบรมร้อยละ 18.18 โดยเกษตรกรร้อยละ 65.91 ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรม
ไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนที่เหลือร้อยละ 34.09 ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยในกลุ่ม       
ที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ จะเปลี่ยนจำกซ้ือของกินทุกอย่ำงเป็นซื้อเฉพำะของกินที่ผลิตเองไม่ได้ 

 (1.2) ด้ำนกำรผลิตของใช้เอง พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ร้อยละ 40.91 
ไม่ได้ใช้ควำมรู้จำกกำรอบรมร้อยละ 59.09 โดยเกษตรกรผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 61.36 ไม่เปลี่ยนแปลง
กำรผลิตของใช้เอง ส่วนที่เหลือร้อยละ 38.64 ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยเริ่มมีกำรผลิตของใช้เอง เช่น น้ ำยำอเนกประสงค์ น้ ำยำล้ำงจำน สบู่ เป็นต้น 

 (1.3) ด้ำนกำรท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้      
ร้อยละ 31.82 ไม่ได้ใช้ควำมรู้จำกกำรอบรมร้อยละ 68.18 โดยผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 79.55 
ไม่เปลี่ยนแปลงกำรท ำบัญชีรำยรัย - รำยจ่ำย ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.45 น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้ว
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำบัญชี โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ไม่เคยท ำบัญชี ได้เริ ่ม มี     
กำรท ำบัญชี  

 (1.4) ด้ำนกำรท ำปัจจัยกำรผลิตใช้เอง พบว่ำ ผู ้ที ่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู ้ไปใช้       
ร้อยละ 72.72 ไม่ได้ใช้ควำมรู้จำกกำรอบรมร้อยละ 27.28 โดยเกษตรกรร้อยละ 54.55 น ำควำมรู้
จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนที่เหลือร้อยละ 45.45 ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มีกำรใช้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมีน้อยลง 



41 

 

 (1.5) ด้ำนกำรแปรรูปผลผลิต พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ร้อยละ 20.46 
ไม่ได้ใช้ควำมรู้จำกกำรอบรมร้อยละ 79.54 โดยผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 81.82 ไม่เปลี่ยนแปลง   
กำรแปรรูปผลผลิต ส่วนที่เหลือร้อยละ 18.18 ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยเริ่มมกีำรแปรรูปผลิตเพิ่มข้ึน 

 (1.6) ด้ำนกำรท ำกำรเกษตร พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ร้อยละ 25.00 
ไม่ได้ใช้ควำมรู้จำกกำรอบรมร้อยละ 75 โดยเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 81.82 ไม่เปลี่ยนแปลง
กำรท ำกำรเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 18.18 ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยเพิ่มกำรผลิตเพ่ือบริโภคเองด้วย 

 (1.7) ด้ำนกำรแยกขยะ พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ร้อยละ 45.45 
ไม่ได้ใช้ควำมรู้จำกกำรอบรมร้อยละ 54.55 โดยเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 68.18       
ไม่เปลี่ยนแปลงกำรแยกขยะ ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.82 ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่จะมีกำรแยกขยะอินทรีย์ เพ่ือน ำไปผลิตน้ ำหมักชีวภำพและปุ๋ยหมักใช้เอง 

 (1.8) ด้ำนกำรออม พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ร้อยละ 29.55 ไม่ได้  
ใช้ควำมรู้จำกกำรอบรมร้อยละ 60.45 โดยเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 77.27 ไม่เปลี่ยนแปลง
กำรออม ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.73 ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง      
โดยในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มีกำรออมมำกข้ึน    

 (1.9) ด้ำนกำรดื่มเหล้ำ เบียร์ และของมึนเมำ พบว่ำ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่        
ร้อยละ 97.73 ไม่เปลี่ยนแปลงกำรดื่มเหล้ำ เบียร์ และของมึนเมำ ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 2.27         
น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโดยในกลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงมีกำรดื่มลดลง 

(2) กำรลดลงของรำยจ่ำยหลังจำกผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ   
 ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปปฏิบัติแล้วลดรำยจ่ำยได้ สำมำรถลดได้   

เฉลี่ยเดือนละ ๗๗๗.08 บำท   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3.5 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร กษ. 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร องค์กำรสะพำนปลำ องค์กำร
ส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย สถำบันวิจัยและพัฒนำที่สูง (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนพัฒนำ         
กำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้หน่วยงำนบุคลำกรในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน ำแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส และยกระดับคุณภำพชีวิตของบุคลำกรให้ดียิ่งขึ้น 
ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 - มิถุนำยน 2560 

ผลการด าเนินงาน  
1) กรมประมง  

1.1) ประชำสัมพันธ์โครงกำร 2,406 รำย หรือร้อยละ 120.30 ของเป้ำหมำย กำรเรียนรู้
และกำรปฏิบัติใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 50 หน่วยงำน 2,406 รำย หรือร้อยละ 120.30 ของเป้ำหมำย   

1.2) จัดท ำสื่อเผยแพร่เว็บไซต์ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559)  
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 2) กรมปศุสัตว์ 
2.1) กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกร ได้มีกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้

ในหน่วยงำน 23 แห่ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559) 
2.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รณรงค์จัดท ำบัญชี

รำยจ่ำยของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอและลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นลง 50 รำย รณรงค์กำรออมทรัพย์ 2 ครั้ง 
กำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง  10 กลุ่ม และกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม 10 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559) 

3) กรมวิชาการเกษตร 
3.1) กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกรในสังกัด  

 3.1.1) ประชุมชี้แจงบุคลำกรในสังกัดเพ่ือรับทรำบกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในหน่วยงำน 1 ครั้ง และจัดบรรยำยพิเศษเรื่อง "ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง" 
ให้กับผู้บริหำรในกำรประชุมกรรมกำรบริหำรของหน่วยงำน 30 ครั้ง ตำมเป้ำหมำยปีงบประมำณ 2559 

 3.1.2) บันทึกองค์ควำมรู้ เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ E - Learning 
ของกรมวิชำกำรเกษตร 1 ครั้ง จัดท ำ E - book เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ     
กรมวิชำกำรเกษตร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  

3.1.3) จัดบรรยำยพิเศษเรื่อง “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับผู้บริหำรในกำร
ประชุมกรรมกำรผู้บริหำรของหน่วยงำน 30 รำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยเมื่อเดือนกันยำยน 2559 

 3.1.3) ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ได้แก่ 
บทควำมเผยแพร่เสียงตำมสำย 36 ครั้ง บทควำมเผยแพร่รำยกำรวิทยุรอบรั้วเกษตร 39 ครั้ง บอร์ดนิทรรศกำร
เกษตรทฤษฎีใหม ่1 บอร์ด ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  

3.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ รณรงค์ให้บุคลำกร          
ในหน่วยงำนจัดท ำบัญชีรำยจ่ำยของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 80 รำย ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรออม 
มำกขึ้น 60 รำย และกำรท ำแปลงเรียนรู้/แปลงสำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเศรษฐกิจพอเพียงภำยในหน่วยงำน 
21 หน่วยงำน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  

4) กรมพัฒนาที่ดิน 
4.1) กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ให้กับบุคลำกรในสังกัด ด ำเนินกำรส่งเสริมควำมรู้เรื่องหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลำกรในสังกัด โดยจัดท ำ Facebook เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
1 ระบบ เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์ 5 ครั้ง และผู้บริหำรมอบนโยบำยในกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ในหน่วยงำน 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

4.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.2.1) ด ำเนินกำรจัดท ำระบบ Smart Operation เพ่ือลดกำรใช้กระดำษส ำนักงำน 

โดยระบบส ำนักงำนอัตโนมัติและลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 1 ระบบ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-meeting) 1 ระบบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 ระบบกำรรำยงำนแผน
และผลกำรปฏิบัติงำนกรมพัฒนำที่ดินตำมแบบ สงป. ผ่ำนระบบออนไลน์ 1 ระบบ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
และจองห้องประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย 

 4.2.2) กำรใช้งำนระบบ Video Conference เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย และเวลำในกำรเดินทำง
ของบุคลำกรในส่วนภูมิภำค 5 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 
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 4.2.3) จัดท ำจุดเรียนรู้กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน เพ่ือเป็นต้นแบบให้เจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนน ำไปปรับใช้ในครัวเรือน และเก็บผลผลิตมำบริโภคในส ำนักงำน 63 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 4.2.4) รณรงค์ให้บุคลำกรจัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยของตนเอง เพ่ือให้สำมำรถ
วิเครำะห์รำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็น 1 ครั้ง และรณรงค์ให้บุคลำกรออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนำที่ดิน 
หรือสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

5) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
5.1) สร้ำง Banner ส่งเสริมควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนเว็บไซต์ ส.ป.ก.          

1 Banner จัดท ำ Facebook ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของ ส.ป.ก. 1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย          
5.2) จัดท ำ Smart Office ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำโปรแกรมของสำรบบที่ดิน 

พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือ 3 โปรแกรม ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 และ
ฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรใช้โปรแกรมสำรบบที่ดิน 72 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 

5.3) ส่งเสริมกำรจัดท ำแปลงเกษตรกรผสมผสำนในบริเวณส ำนักงำน โดยจัดท ำแปลง
เกษตรผสมผสำน และจัดท ำบัญชีฟำร์ม 67 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 

5.4) ส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยและกำรออม โดยจัดท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย 
2,061 รำย หรือร้อยละ 80.41 และมีกำรออมเงิน 2,234 รำย หรือร้อยละ 87.16 ของเป้ำหมำย 2,563 รำย 

5.5) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
 5.5.1) จ ำนวนเกษตรกรที่เยีย่มชมแปลงเกษตรผสมผสำนยังไม่มีมำกนัก 
 5.5.2) ยังไม่สำมำรถติดตั้งโปรแกรมของสำรบบที่ดินทั้งหมดให้ทุกจังหวัดได้ 
 5.5.3) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยเฉพำะกำรจัดท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย         

ยังขำดควำมร่วมมือจำก ส.ป.ก. ส่วนกลำง และ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภำค  
 5.5.4) รอ้ยละ 34 ของเจ้ำหน้ำที่มีสถำนะทำงกำรเงินขำดดุล 

  6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
6.1) เปิดตัวโครงกำร จัดท ำ Video Conference ถ่ำยทอดในวันที่ 1 กรกฎำคม 2559 

มีบุคลำกรร่วมเปิดตัว 3,108 รำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 
6.2) บุคลำกรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์บันทึกบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย ส่วนบุคคลในสมุดบัญชี

หรือใช้แอปพลิเคชั่น Smart Acc 3,108 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
6.3) กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยเปิดตัวโครงกำรทำงเว็บไซตก์รมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

1 ครั้ง และจัดท ำ Facebook ชื่อ "กตส. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง" 1 ช่องทำง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ          
ตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

7) กรมส่งเสริมการเกษตร 
7.1) ประชำสัมพันธ์ชี้แจงโครงกำร ผ่ำนเว็บไซต์ 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย  
7.2) อบรมถ่ำยทอดให้ควำมรู้แก่สถำบันเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 24 จังหวัด 

จ ำนวน 2,700 รำย และกลุ่มองค์กรเกษตรกร 77 จังหวัด 3,850 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
7.3) จัดสรรงบประมำณ 0.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
8.1) กิจกรรมระดับองค์กร ด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภคขององค์กร          

ซึ่งลดลง 62 หน่วยงำน หรือร้อยละ 41.61 ของเป้ำหมำย 149 หน่วยงำน จัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ             
แผนกลยุทธ์ และมีกำรประชุมเพ่ือชี้แจงโครงกำรในที่ประชุมข้ำรำชกำรประจ ำเดือน 126 หน่วยงำน หรือ      
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ร้อยละ 159.49 ของเป้ำหมำย 79 หน่วยงำน และจัดฝึกอบรมข้ำรำชกำรในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 
จ ำนวน 2,699 รำย หรือร้อยละ 107.96 ของเป้ำหมำย 2,500 รำย 

8.2) กิจกรรมระดับบุคคล ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร มีกำรจัดท ำ       
บัญชีครัวเรือน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 จ ำนวน 2,860 รำย หรือร้อยละ 114.40 ของเป้ำหมำย 
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด มีกำรออมทรัพย์กับสหกรณ์ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90.00 จ ำนวน 1,845 รำย หรือร้อยละ 73.80 ของเป้ำหมำย ปลูกพืชผัก   
สวนครัว เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50.00 จ ำนวน 2,293 รำย หรือร้อยละ 91.72 
ของเป้ำหมำย และท ำกิจกรรมท ำบุญหรือกิจกรรมที่บ่งบอกให้เห็นถึงกำรช่วยเหลือสังคมไม่น้อยกว่ำ        
ร้อยละ 50.00 จ ำนวน 3,889 รำย หรือร้อยละ 155.56 ของเป้ำหมำย 

9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9.1) รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงำนมีกำรประชำสัมพันธ์

กำรด ำเนินงำนโครงกำรให้บุคลำกรทรำบ 1 เรื่อง และรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์            
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย เผยแพร่กำรด ำเนินงำนโครงกำร 
และองค์ควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทำงสื่อสิ่งพิมพ์  2 ครั้ง รวมทั้งกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำร และองค์ควำมรู้ผ่ำนบอร์ดนิทรรศกำร 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

9.2) ส่งเสริมให้เป็นส ำนักงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรรณรงค์กำรประหยัดงบประมำณ
ภำยในหน่วยงำน 1 เรื่อง รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำและกำรประหยัดน้ ำ 1 เรื่อง รณรงค์ให้มีกำร Reuse 
วัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ และส่งเสริมให้ควำมรู้ในกำรแปรรูปวัสดุสิ่งของเหลือใช้ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

9.3) กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ได้จัดท ำ 
Facebook หรือ Line ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง     
ของหน่วยงำน และใช้เป็นช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 1 เรื่อง และจัดตั้งชมรมหรือเครือข่ำย      
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

10) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 10.1) สร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกร โดยผู้บริหำรมอบนโยบำยในกำรน ำปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 2 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยใน
ปีงบประมำณ 2559 เผยแพร่ควำมรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักปรัญชำเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่ำงควำมส ำเร็จ
จำกกำรประยุกต์ใช้ 9 ครั้ง และเผยแพร่ผลกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรส่งเสริมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม ่1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

 10.2) กำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด ำเนินกำรรณรงค์ให้บุคลำกร
ของหน่วยงำนจดบัญชีรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นของตนเอง เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ลดรำยจ่ำย และน ำรำยจ่ำยที่ได้
สะสมเป็นเงินออม 9 ครั้ง สร้ำงช่องทำงในกำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติ
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงำน 2 ช่องทำง และจัดกิจกรรมตักบำตรพระสงฆ์ของหน่วยงำน        
เป็นประจ ำทุกเดือน 4 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

11) องค์การสะพานปลา 
11.1) รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวบรวมแนวคิด

ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ในองค์กรผ่ำนระบบอินทรำเน็ตและเว็บไซต์ขององค์กำรสะพำนปลำ   
9 ครั้ง และเผยแพร่ผ่ำนบทควำมตีพิมพ์ อสป. 4 ฉบับ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 
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11.2) ส่งเสริมให้เป็นส ำนักงำนด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยรณรงค์ด้ำนกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำในหน่วยงำน เช่น กำรประหยัดพลังงำนโดยปิดเครื่องปรับอำกำศ กำรปิดไฟฟ้ำ       
แสงสว่ำงคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเท่ียงและหลังเลิกงำน 189 วันท ำกำร หรือร้อยละ 96.92 ของเป้ำหมำย 
195 วันท ำกำร และเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก         
ทำงเว็บไซต์ขององค์กำรสะพำนปลำ 9 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  

11.3) ส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของพนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ โดยพนักงำนองค์กำร
สะพำนปลำได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ จ ำกัด 174 รำย หรือร้อยละ 101.16 
มำกกว่ำเป้ำหมำย 172 รำย 

11.4) ส่งเสริมให้พนักงำนองค์กำรสะพำนปลำเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ โดยองค์กำร
สะพำนปลำได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรเพ่ือเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำให้กับพนักงำน ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๕.00 
ได้แก่ กู้กองทุนสวัสดิกำรซื้ออุปกรณ์กำรศึกษำบุตร และซื้อคอมพิวเตอร์ 3 ประเภท ครบตำมเป้ำหมำย 

11.5) ส่งเสริมองค์ควำมรู้ โดยจัดส่งพนักงำนเข้ำร่วมศึกษำดูงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
จ ำนวน 7๕ แห่ง หรือร้อยละ 150.00 มำกกว่ำเป้ำหมำย 50 แห่ง 

12) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 12.1) อบรมกำรเลี้ยงโคนม 7 รุ่น จ ำนวน 311 รำย หรือร้อยละ 111.07 ของเป้ำหมำย 
 12.2) จัดสรรงบประมำณ 0.29 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

13) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
13.1) ด ำเนินงำนบนพื้นฐำนองค์ควำมรู้ โดยมีกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ 181 ครั้ง หรือร้อยละ 226.25 มำกกว่ำเป้ำหมำย 101 ครั้ง บุคลำกรที่เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงโครงกำรหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 3 ครั้ง จ ำนวน 292 รำย หรือร้อยละ 112.31 ของเป้ำหมำย และมีพ้ืนที่ให้บุคลำกร
ทดลองฝึกปฏิบัติตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 13.2) กำรส่งเสริมกำรออม โดยบุคลำกรมีเงินออมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.56 มำกกว่ำเป้ำหมำย  
 13.3) จัดสรรงบประมำณ 1.26 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.97 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 77.47 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
14) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 14.1) ฝึกอบรมกำรพัฒนำและส่งเสริมจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมและ     
ควำมโปร่งใสส ำหรับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สวก. เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสกับกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข" จ ำนวน 70 รำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

 14.2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
  

2.3.6 โครงการพระราชด าริ 
 1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่่่องสอน 

 กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นหน่วยงำนร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติที่มีชีวิต ให้บริกำรและพัฒนำเพ่ือกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ



46 

 

ศูนย์บริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในพ้ืนที่ตำมแนวพระรำชด ำริ 
และพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสืบสำนตำมรอยยุคลบำทเพ่ือกำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพ่ิม  
แก่ประชำชน  

 เป้ำหมำย พ้ืนที่หมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนห้วยเดื่อ ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ศิลปำชีพฯ) หมู่ 5 บ้ำนท่ำโป่งแดง ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 
บ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลผำบ่อง หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 11 บ้ำนม่อนตะแลง ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนทุ่งกองมู ต ำบลปำงหมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย ต ำบลปำงหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง ต ำบลปำงหมู หมู่ 
7 บ้ำนสบสอย ต ำบลปำงหมู หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ ต ำบลปำงหมู หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ ต ำบลปำงหมู และหมู่ 
13 บ้ำนดอยแสง ต ำบลปำงหม ูระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564  

 1.1) ผลการด าเนินงาน 
1.1.1) กรมวิชาการเกษตร  

(1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ จ ำนวน 49 ไร่       
กำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์พืช 83,500 ตัน และมีกำรติดตำมรำยงำนผล 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 2.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
1.1.2) กรมการข้าว  

  (1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว กำรผลิตข้ำว และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
12 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย กำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว 1,794 กิโลกรัม หรือร้อยละ 89.70 ของเป้ำหมำย 
2,000 กิโลกรัม ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 8 ครั้ง หรือร้อยละ 200.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 
และอบรมเกษตรกร 285 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 150 รำย  

  (2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
1.1.3) กรมประมง  

  (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ/ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย และติดตำมแนะน ำเกษตรกร 10 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
1.1.4) กรมปศุสัตว ์

  (1) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 20 รำย 200 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 
40 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน และส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 10 รำยต่อ 10 ตัว           
ครบตำมเป้ำหมำย  

  (2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
1.1.5) กรมหม่อนไหม 

  (1) สนับสนุนวัสดุบ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 1 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
  (2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจำ่ยตำมเป้ำหมำย 

1.1.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
  (1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 43 ไร่ สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 

40 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 40 ไร่ และสำธิตกำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 40 ไร่               
ครบตำมเป้ำหมำย  
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  (2) ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 โครงกำร และจัดท ำ
เอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 

  (3) จัดสรรงบประมำณ 0.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
1.1.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

  (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 
เกษตรกร 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
1.1.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 

  (1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรผลิตพืชปลอดภัยและกำรจัดกำรฟำร์ม       
ตำมแนวพระรำชด ำริ 50 รำย ดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์ 1 ไร่ ขยำยผลกำรปลูกกุหลำบสู่หมู่บ้ำน
เครือข่ำย 2 หมู่บ้ำน ครบตำมเป้ำหมำย  

  (2) จัดท ำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 
แปลง ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและขยำยสำรชีวภัณฑ์ 40 รำย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภันฑ์ 2 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

  (3) จัดสรรงบประมำณ 0.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.63 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 91.25 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีกำรสหกรณ์ 

4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
  (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

1.1.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  (1) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพ้ืนที่ขยำยผล 

14 หมู่บ้ำน จ ำนวน 4 ครั้ง จัดท ำแผนแม่บทโครงกำร 1 แผน และติดตำมประเมินผลในภำพรวมโครงกำร          
1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 10 ครั้ง หรือร้อยละ 90.91 
ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 

  (2) จดัท ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครกำรฯ 1 ชิ้นงำน อบรม/ศึกษำดูงำน
เพ่ือเสริมสร้ำงแนวคิดและพัฒนำศักยภำพฯ 1 โครงกำร และจัดท ำหนังสือสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
10 เล่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

  (3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 45.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  (1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย  
  (2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 90.40 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 1.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำร และเกษตรกรผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์บริกำร
และพัฒนำลุ่มแม่น้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมำณ 2559 สามารถสรุปผล
การติดตามได ้

1.2.1) งบประมำณที่ใช้ในกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้
งบประมำณศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ        
งบปกติของแต่ละหน่วยงำน โดยกำรก ำหนดกิจกรรมของโครงกำรให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ 2559 มีผู้ผ่ำนกำรอบรมตลอดหลักสูตร 419 รำย หรือร้อยละ 102.20 ของผู้เข้ำอบรม
ทั้งหมด 

1.2.2) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ผ่ำนกำรอบรมต่อกำรจัดฝึกอบรม พบว่ำ มีควำม
พึงพอใจต่อกำรจัดฝึกอบรมในระดับมำก ทั้งด้ำนเนื้อหำฝึกอบรม ด้ำนระยะเวลำในกำรอบรม ด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น ด้ำนวิทยำกร ด้ำนเอกสำรกำรอบรม ด้ำนกำรลงทะเบียน ด้ำนควำมเพียงพอ/
เหมำะสมของอำหำร/อำหำรว่ำง ด้ำนควำมกระตือรือร้นเอำใจใส่ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และ         
ด้ำนสถำนที่จัดฝึกอบรม 

1.2.3) ผลลัพธ์ของโครงกำร จำกกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติของผู้ผ่ำนกำรอบรม  ถือ
เป็นควำมส ำเร็จของกิจกรรมอบรมภำพรวม พบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติทั้งหมด
ร้อยละ 34.66 น ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ 49.31 และไม่น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติร้อยละ 16.03 
ของผู้เข้ำอบรมทั้งหมด สำเหตุที่ไม่น ำไปปฏิบัติ เนื่องจำกเกษตรกรมีอำยุมำก ขำดแคลนแรงงำน บำงส่วน
ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือพ้ืนที่บำงส่วนไม่เอ้ืออ ำนวย 

1.2.4) ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและโอกำสด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
หรือสำมำรถผลิตเพ่ือเป็นรำยได้เสริม ร้อยละ 17.42 หำกปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง และควำมรู้ที่ได้รับ
เมื่อน ำไปปฏิบัติ มีผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่รำยจ่ำยลดลงหรือรำยได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 36.51 เนื่องจำก 
เห็นว่ำสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคลงได้บำงส่วน ด้ำนกำรรวมกลุ่มของผู้ผ่ำน
กำรอบรม ในภำพรวม ผู้ผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ 13.89 เกิดกำรรวมกลุ่มกันแบบหลวม ๆ ในกำรพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน 

1.2.5) ผลกระทบระยะสั้น ผู้ผ่ำนกำรอบรมที่น ำเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำ
สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ร้อยละ 27.54 ซึ่งเห็นได้ว่ำ ดินเริ่มอุ้มน้ ำดี ดินร่วนซุยขึ้น 
ไม้ผล หรือพืชผักล ำต้นอวบ ใบเขียว เริ่มมีไส้เดือนในแปลง และไม่เป็นอันตรำยกับสุขภำพของเกษตรกร        
ในระยะยำว 

1.2.6) ในระยะต่อไป ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 79.45 จะน ำควำมรู้ไปด ำเนินกำร
ต่อในอนำคต ร้อยละ 9.91 ยังไม่แน่ใจว่ำจะน ำไปด ำเนินกำรต่อ เนื่องจำกพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรเป็นพื้นที่เช่ำ 
และร้อยละ 10.64 จะไม่ด ำเนินกำรต่อ เนื่องจำกไม่มีแหล่งรองรับผลผลิต อำยุมำก ไม่มีเวลำ บำงส่วน     
มีพ้ืนที่ไม่เหมำะสมกับกำรผลิต และบำงส่วนเป็นพื้นที่เช่ำทำงกำรเกษตร 

1.2.7) ประเด็นที่พบ  
(1) ศูนย์บริกำรและพัฒนำฯ มีโครงสร้ำงและคณะท ำงำนที่ชัดเจน แต่ขำด

กำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรรวบรวมกิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในภำพรวม ที่เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้
งบประมำณศูนย์บริกำรและพัฒนำฯ ด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  
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(2) ผู้ผ่ำนกำรอบรมบำงส่วนขำดกำรใส่ใจดูแล ท ำให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์       
จำกปัจจัยกำรผลิตนั้นอย่ำงเต็มที่ ด้ำนกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีควำมต้องกำรตลำด
รองรับสินค้ำเกษตรปลอดภัย หรือตลำดรองรับสินค้ำที่ผลิตได้จำกกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ  

1.2.8) ข้อเสนอแนะ 
  กำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป ควรมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลของศูนย์บริกำร

และพัฒนำฯ ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เพ่ือสำมำรถน ำไปใช้ในกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรม และน ำไป
ประกอบกำรวำงแผนช่วงเวลำให้สอดคล้องกับช่วงเวลำว่ำงของเป้ำหมำยหลักในแต่ละกิจกรรม และ
คัดเลือกเป้ำหมำยให้ตรงกับกิจกรรมนั้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับกำรอบรม สำมำรถเป็นผู้น ำ และน ำควำมรู้ที่ได้รับ
ถ่ำยทอดให้กับผู้อ่ืน หรือน ำไปปฏิบัติต่อไปในอนำคตได้อย่ำงยั่งยืน ควรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต วัสดุ  
อุปกรณ์ ส ำหรับเป้ำหมำยที่มีควำมต้องกำรและสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง รวมทั้ง
ควรมีกำรตรวจเยี่ยมของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในแต่ละหลักสูตรถึงกำรน ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งควรสนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิต และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ควรประสำนด้ำนกำรตลำดในกำรรองรับผลผลิตของผู้ที่น ำควำมรู้ไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นรำยได้เสริมและ       
เป็นแรงจูงใจในกำรผลิตสินค้ำในอนำคตอย่ำงยั่งยืน 

 

 2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่่่องสอน 
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริกำรและพัฒนำ เพ่ือกำรศึกษำทดลอง  
กำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพ้ืนที่สูง สำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เพ่ือกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพ้ืนที่สูง เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และเพ่ือพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว สืบสำนตำมรอยพระบำท 
เพ่ือกำรเรียนรู้สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน  

เป้ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ มีพ้ืนที่ 5,438 ไร่ 1 งำน      
42 ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำน          
ในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลห้วยผำ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผลตำมแนวกว้ำง 
มุ ่งเน้นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู ้จำกศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ ไป สู ่พื ้นที่                
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ ำเภอ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

ผลการด าเนินงาน   
2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 2.1.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 
ปรับปรุงฐำนเรียนรู้กล้วยไม้และเฟิร์น 3 ไร่ ปรับปรุงฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง 2 ไร่ 
ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี 5 กลุ่ม ขยำยพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะช ำ 1 โรงเรือน 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 2.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.77 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.57 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 74.48 ของงบประมำณที่จัดสรร 
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  2.2) กรมการข้าว  
 2.2.1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว 6 ไร่ แปลงเรียนรู้           

ด้ำนกำรทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ที่สูง 6 ไร่ และถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 4 ครั้ง เกษตรกร 20 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 2.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 34.95 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.3) กรมประมง  
2.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,001,000 ตัว หรือร้อยละ 100.10 ของเป้ำหมำย 

1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ/ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย รวมทั้ง
ติดตำมและแนะน ำเกษตรกร 10 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

2.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
2.4) กรมปศุสัตว์ 

2.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงแกะ ได้แก่ ผลิตลูกแกะ 20 ตัว จัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 1 กองทุน 
และส่งเสริมกำรเลี้ยงแกะ 10 ตัว สู่เกษตรกร 10 รำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 200 ตัว สู่เกษตรกร   

20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 60 รำย และผลิตพ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ครบตำมเป้ำหมำย  
2.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

2.5) กรมวิชาการเกษตร  
2.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 40 ไร่ ฝึกอบรม

เกษตรกร 120 รำย และผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 2,500 ต้น ครบตำมเป้ำหมำย  
2.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

2.6) กรมหม่อนไหม 
 2.6.1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะช ำเพ่ือผลิตพันธุ์หม่อน 1,000 ถุง สนับสนุนวัสดุ

บ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 3 ไร่ และเอกสำรประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

2.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
  2.7.1) กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 33 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 

33 ไร่ สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 33 ไร่ กำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 30 ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำ
ที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 แห่ง และท ำเอกสำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 

  2.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.80 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง  
เกษตรกร 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

2.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
2.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2.9.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำร อุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 4 ครั้ง 
และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

2.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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2.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.10.1) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพ้ืนที่ขยำยผล  

13 หมู่บ้ำน 4 ครั้ง จัดท ำแผนแม่บทโครงกำร 1 แผน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 11 ครั้ง 
ครบตำมเป้ำหมำย 

2.10.2) จัดท ำสื่อแผนแม่บทโครงกำรฯ 1 ชิ้นงำน ติดตำมประเมินผลโครงกำร        
1 โครงกำร อบรม/ศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสร้ำงแนวคิดและพัฒนำศักยภำพฯ 1 โครงกำร และจัดท ำ
หนังสือสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 10 เล่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.10.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 

 3) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์      

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง         
เพ่ิมควำมสำมำรถและโอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจร ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ส ำหรับประชำชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษำ  

  เป้ำหมำย เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ กำรปรับปรุง
บ ำรุงดินอย่ำงครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ ให้แก่ เกษตรกร ประชำชน 
นักเรียน และนักศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ และขยำยผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ ำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภำคเหนือ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564  

3.1) ผลการด าเนินงาน 
 3.1.1) กรมพัฒนาที่ดิน 

 (1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 20 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 20 ไร่ 
สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 20 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “พัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 50 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

 (2) สำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกไม้ผล พืชผัก
กำรปลูกข้ำว กิจกรรมละ 1 โครงกำร จัดท ำหลุมและหน้ำตัดดิน 1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย 

 (3) โครงกำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงกำร และดูแลรักษำ
พ้ืนที่โครงกำรฯ 1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย 

 (4) จัดสรรงบประมำณ 1.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
 3.1.2) กรมการข้าว  

 (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 71 ครั้ง หรือ 
ร้อยละ 142.00 ของเป้ำหมำย จัดท ำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย 3 ไร่ และจัดท ำ
แปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 3 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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 3.1.3) กรมประมง  
 (1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
 (2) จ ัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 หรือ      

ร้อยละ 99.97 ของเป้ำหมำย  
 3.1.4) กรมปศุสัตว ์

 (1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 500 ตัว และสำธิตกำรเลี้ยงไก่ไข่  100 ตัว     
ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
 3.1.5) กรมวิชาการเกษตร  

 (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 11 ไร่             
ครบตำมเป้ำหมำย ฝึกอบรมเกษตรกร 50 รำย หรือร้อยละ 166.67 สูงกว่ำเป้ำหมำย 20 รำย รวมทั้ง
ติดตำมรำยงำนผล 13 ครั้ง หรือร้อยละ 108.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 3.1.6) กรมหม่อนไหม 

 (1) สนับสนุนอุปกรณ์ด้ำนหม่อนไหมเลี้ยงไหม 1 จุด ครบตำมเป้ำหมำย 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

 3.1.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 110 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 

เกษตรกร 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 (2) จดัสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

 3.1.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 (1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 4 กลุ่ม แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบ
ส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 2 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60 รำย ส่งเสริม
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำศูนย์ฯ 1 ไร่ ปรับปรุง
โรงเรือนและขยำยพันธุ์ในโรงเรือนเพำะช ำ 1 โรงเรือน และจ้ำงเหมำแรงงำน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.44 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 87.96 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.1.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์        

4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยครบตำมเป้ำหมำย 

 3.1.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 (1) สนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะท ำงำนศูนย์ฯ ในพ้ืนที่โครงกำร        

2 ครั้ง หรือร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 2 ครั้ง 
หรือร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 
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 (2) สนับสนุนกำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 6 ครั้ง และกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 
2,000 แผ่น อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 3.1.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 (1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

3.2) ผลการติดตาม 
 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอ

สันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการฯ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ จ านวน ๑๓๘ ราย และสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม มีข้อค้นพบดังนี้ 

 (1) มีกำรฝึกอบรมภำยใต้ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริฯ ๑๐ หลักสูตร 
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ๒๑๕,๗๐๐ บำท หรือร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมำณที่ได้รับ  

 (2) มีผู้ผ่ำนกำรอบรมตลอดหลักสูตรจ ำนวน ๖๖๒ รำย หรือร้อยละ ๑๐๐.๔๖   
ของเป้ำหมำย โดยผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติทั้งหมดร้อยละ ๔๗.๘๓ น ำไปปฏิบัติบำงส่วนร้อยละ ๒๒.๔๖ 
และไม่น ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติร้อยละ ๒๙.๗๑ สำเหตุที่ไม่น ำไปปฏิบัติเนื่องจำกไม่มีเวลำ ควำมรู้ไม่พอ 
ไม่ได้ประกอบอำชีพเกษตรกร ไม่สนใจ ไม่มีวัตถุดิบ และไม่มีที่ดิน เป็นต้น 

 (3) ผลกระทบระยะสั้นของโครงกำร  
  (3.1) ด้ำนเศรษฐกิจ ผู้ผ่ำนกำรอบรมเกิดผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยลดลง

หรือรำยได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐.๒๙ และปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ ๗๙.๗๑ 
  (3.2) ด้ำนสังคม ส่วนใหญ่ไม่มีกำรรวมกลุ่มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๘.๔๑ เนื่องจำก

เป็นเพียงกำรอบรมเท่ำนั้น และเกษตรกรบำงส่วนมีกลุ่มอยู่แล้ว ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับ
ให้แกบุ่คคลอ่ืนร้อยละ ๕๘.๘๐ เช่น เพ่ือนบ้ำน ญำติ ผู้ปกครอง  

  (3.3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม เมื่อน ำควำมรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่ำสิ่งแวดล้อมในแปลง
เกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ ๕๑.๓๙  

  (3.4) ด้ำนควำมยั่งยืน ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่องและ
ปัจจุบันยังคงด ำเนินกำรร้อยละ ๔๔.๙๓ น ำไปด ำเนินกำรบำงส่วนร้อยละ ๑๐.๘๗ และไม่ด ำเนินกำรแล้ว
ร้อยละ ๔๔.๒๐ โดยคำดว่ำอนำคตจะด ำเนินกำรร้อยละ ๕๑.๔๕ 

 (4) ข้อเสนอแนะ  
  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีควรมีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บท ควรมี

กำรบูรณำกำรแผนด้ำนกำรฝึกอบรมร่วมกัน และควรเน้นกำรขยำยผลไปในพ้ืนที่อ ำเภอใกล้เคียงเพ่ือลด
ปัญหำผู้เข้ำอบรมเป็นเกษตรกรกลุ่มเดิมหรือไม่ประกอบอำชีพเกษตรกร กำรฝึกอบรมควรเน้นกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรรวมถึงกำรแจกปัจจัยกำรผลิตให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะมีแนวโน้มท ำให้น ำไปปฏิบัติสูง และ
ควรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมพร้อมในกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ รวมถึงหน่วยงำนที่จัด
ฝึกอบรมควรมีกำรติดตำมผลผู้ผ่ำนกำรอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือเสนอแนะแนวทำงและแก้ไข
ปัญหำที่เกิดจำกกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ 
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 4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุร ี
  กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 

กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้
กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชด ำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต  
เป็นศูนย์บริกำรพัฒนำแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม 
ขยำยผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตรและอำชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือประชำชน
มีควำมเป็นอยู่ที่ดี พ่ึงตนเองได้ พัฒนำเกษตรกรและคุณภำพชีวิต ของเกษตรกรให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคง และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสนับสนุน
พัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อ ำเภอ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 407,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำเป็น 9 พ้ืนที่ 106 หมู่บ้ำน 10,154 หลังคำเรือน 
ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

  4.1) ผลการด าเนินงาน  

4.1.1) กรมชลประทาน 
(1) จัดท ำฝำยคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ ำระยะที่ 3 ต ำบลวังทอง 

อ ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ฝำย ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 5.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.22 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 76.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.1.2) กรมการข้าว  

(1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำว 100 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยกำรปลูกพืช
หลังนำ 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) ถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว 80 รำย หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 
120 รำย ติดตำม แนะน ำ และขยำยผล 12 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง ส่วนกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำวโดยลดอัตรำเมล็ดพันธุ์ 3 ครั้ง หรือร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง  

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
4.1.3) กรมประมง  

(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 5,000,000 ตัว ติดตำมแนะน ำเกษตรกร 10 ครัง้ 
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 50 รำย ท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง 
ฝึกอบรมเกษตรกร 130 รำย และประมงโรงเรียน 8 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 76.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.1.4) กรมปศุสัตว ์
(1) ฝึกอบรมเกษตรกร 100 รำย สนับสนุนแร่ธำตุโค/กระบือ 100 ตัว         

ให้เกษตรกร 50 รำย และส่งเสริมสัตว์ปีก 250 ตัว สู่เกษตรกร 50 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
 
 



55 

 

4.1.5) กรมหม่อนไหม 
(1) สนับสนุนอุปกรณ์ด้ำนหม่อนไหมเลี้ยงไหม ได้แก่ อุปกรณ์เลี้ยงไหม วัสดุ

บ ำรุงแปลงหม่อน วัสดุอุปกรณ์ตำมที่ให้จัดท ำประชำพิจำรณ์ร่วมกับเกษตรกร 46 รำย หรือร้อยละ 153.33 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 16 รำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.96 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.1.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 500 ไร่ กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 200 ไร่ 

กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 500 ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร 1 โครงกำร 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
4.1.7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 (1) อบรมสัมมนำเกษตรกร จ ำนวน 11 หลักสูตร ให้เกษตรกร 310 รำย 
ได้แก่ หลักสูตรกำรใช้และกำรผลิตชีวอินทรีย์ (เชื้อรำไตรโครเดอร์มำ และเชื้อรำบิวเวอร์เรีย) 25 รำย 
หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรปลูกมันส ำปะหลังระยะสั้น (พันธุ์ระยอง) 25 รำย หลักสูตรเตรียมพร้อม       
เพ่ือพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
25 รำย หลักสูตรกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในเขตปฏิรูปที่ดิน  20 รำย และหลักสูตร         
กำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิตไก่พ้ืนบ้ำนในเขตปฏิรูปที่ดิน 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) อบรมหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์ป่ำชุมชนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 42 รำย หรือร้อยละ 140 ของเป้ำหมำย หลักสูตรกำรเลี้ยงไก่อำรมณ์ดีในเขตปฏิรูปที่ดิน    
30 รำย หรือร้อยละ 150 ของเป้ำหมำย หลักสูตรกำรส่งเสริมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
33 รำย หรือร้อยละ 110 ของเป้ำหมำย และหลักสูตรศึกษำดูงำนแหล่งปลูกพืชสมุนไพร 30 รำย หรือ
ร้อยละ 110 ของเป้ำหมำย 

 (3) อบรมสัมมนำเกษตรกรหลักสูตรกำรศึกษำดูงำนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว
ชุมชน 12 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย 

(4) จัดสรรงบประมำณ 0.572 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.240 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.71 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

4.1.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 120 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 

เกษตรกร 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

4.1.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย            

แปรรูป พัฒนำผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่ม และจัดท ำแปลงไร่นำสวนผสมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    
200 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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4.1.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(1) จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 5 ครั้ง เกษตรกร 150 รำย 

และแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 20 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

4.1.11) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(1) จังหวัดสระแก้ว รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 2 ครั้ง หรือ

ร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง ร่วมจัดนิทรรศกำรของจังหวัดสระแก้ว 1 ครั้ง จัดท ำแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 ครัง้ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 9 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(2) จังหวัดปรำจีนบุรี ประสำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/
กิจกรรมในพื้นท่ีโครงกำรฯ 7 ครั้ง หรือร้อยละ 63.64 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง อ ำนวยกำรและจัดประชุม
แผนบูรณำกำรและแผนปฏิบัติงำน 3 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1 ครั้ง 
และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
4.2) ผลการติดตาม 

จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่โครงกำรด้ำนพืชและกำรพัฒนำอำชีพฯ ภำยใต้โครงกำร
พัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนปำงสีดำ 
ต ำบลบ้ำนแก้ง หมู่บ้ำนท่ำกระบำก หมู่บ้ำนคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
ระหว่ำงวันที่ 28 - 31 มีนำคม 2560 (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

4.2.1) กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนพืช เจ้ำหน้ำที่ได้ให้ควำมรู้ที่หมู่บ้ำนของเกษตรกร 
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ พันธุ์พืช (พืชผัก ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด) ไก่เหลืองหำงขำว         
ปลำนิลและอำหำร ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ถัง 200 ลิตร เป็นต้น จำกกำรส ำรวจพบว่ำ เกษตรร้อยละ 92.31 
มีควำมคิดว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีควำมเหมำะสม ส่วนเกษตรที่เหลือร้อยละ 7.69 คิดว่ำไม่เหมำะสม 
เนื่องจำกอำหำรสัตว์ที่ได้รับแจกมีปริมำณน้อยเกินไป ด้ำนคุณภำพของปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุน 
พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 92.31 คิดว่ำคุณภำพปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีคุณภำพดี ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.69 
คิดว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับคุณภำพไม่ดี เนื่องจำกหลังจำกได้รับไก่ไข่แล้วมีไก่ไขต่ำยเป็นจ ำนวนมำก 

4.2.2) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม และกำรได้รับ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 45.83 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 
37.50 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ร้อยละ 12.15 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 4.17       
มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด เมื่อจ ำแนกตำมด้ำน ได้แก่ เกษตรกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมร้อยละ 59.85 
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 23.08 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด และปำนกลำง ส่วนเกษตรกร      
ที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 54.55 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำ ร้อยละ 36.36 
และร้อยละ 9.09 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และน้อย ตำมล ำดับ ซึ่งเกษตรกรที่มีควำมพึงพอใจ
ระดับน้อย เนื่องจำกปริมำณปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุนมีปริมำณน้อย 

4.2.3) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ 
พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 69.23 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับปำนกลำง รองลงมำ ร้อยละ 15.38 มีควำมเข้ำใจ
ระดับมำก และมำกที่สุด  
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4.2.4) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 54.55 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง รองลงมำร้อยละ 18.18 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกและ
มำกที่สุด ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 9.09 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง ซึ่งกำรน ำควำมรู้ 
ไปใช้ประโยชน์นั้นท ำให้เกษตรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำเกษตร เช่น ลดกำรใช้สำรเคมีลดลง ท ำกำรเกษตร 
ผสมผสำนมำกขึ้น เป็นต้น 

4.2.5) เมื่อหลังจำกอบรมเกษตรกรร้อยละ 84.62 ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับครอบครัว 
และเพ่ือนบ้ำน ได้แก่ เรื่องกำรปลูก ดูแลบ ำรุงพืช กำรท ำปุ๋ยหมัก กำรเพำะผักหวำนด้วยเมล็ด ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 15.38 ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้ผู้อื่น เนื่องจำกไม่มีอุปกรณ์ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

4.2.6) เกษตรกร ร้อยละ 50.00 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 33.33 คิดว่ำดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น และร้อยละ 16.67 
คิดว่ำมีรำยได้เพ่ิมจำกกำรปรับรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 

4.2.7) ประเด็นที่พบ 
มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำร/หน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบโครงกำร ท ำให้

ขำดควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ ซึ่งในปี 2558 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำน
สระแก้ว ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้จัดกำรโครงกำรฯ ประกอบกับบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำง ๆ           
เพ่ิงได้รับกำรจัดสรรจนครบในปี พ.ศ. 2560 ในส่วนครุภัณฑ์ พัสดุ และยำนพำหนะ ยังไม่ได้รับกำรจัดสรร 
และในปี 2560 เพิ่งมีอำคำรส ำนักงำนของโครงกำรฯ และยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ท ำให้ที่ผ่ำนมำ         
กำรด ำเนินงำนโครงกำรยังมีกำรบูรณำกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เป้ำหมำยน้อย 

 

 5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี    
กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทำน 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงคเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษำและถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิต สร้ำงโอกำส          
ในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนในพื้นที่ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ ด้วยกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว       
เชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร อนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำน             
รอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ ้มกันในอำชีพกำรเกษตรและรองรับกำรเปลี ่ยนแปลง       
สภำพธรรมชำติต่ำง ๆ และเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ มีเป้ำหมำยพ้ืนที่
ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้ำน 
จ ำนวน 25,250 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 – 2564 

5.1) ผลการด าเนินงาน  

5.1.1) กรมวิชาการเกษตร  
(1) กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ ด ำเนินกำรจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 

109 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกร 300 รำย ผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 250 ต้น หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 
1,000 ต้น และติดตำมรำยงำนผล 12 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
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5.1.2) กรมประมง  
(1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.046 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.045 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 98.38 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.1.3) กรมปศุสัตว ์

(1) สำธิตกำรเลี้ยงสุกรหลุม 10 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 10 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
5.1.4) กรมชลประทาน 

 (1) ปรับปรุงระบบระบำยน้ ำศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี 
ระยะที่ 2 ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ ด ำเนินกำรแล้ว 95 ระบบ ร้อยละ 95.00 
ของเป้ำหมำย 100 ระบบ 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 12.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.02 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 75.17 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.1.5) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 100 ไร่ 

สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และฐำนเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดิน 1 แห่ง 
กำรผลิตและกำรใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 30 ตัน ครบตำม
เป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.73 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
5.1.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 30 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 
เกษตรกร 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.01 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
5.1.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 

(1) กำรเลี้ยงชันโรง 100 รัง กำรเลี้ยงผึ้งโรง 5 รัง อบรมเกษตรกร
หลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย และจัดท ำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับ         
กำรเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏฺบัติ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.34 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วครบตำมเป้ำหมำย 
5.1.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์  
4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
5.1.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(1) ประสำน ติดตำม สนับสนุนกิจกรรม (อ ำนวยกำร) 2 ครั้ง หรือร้อยละ 
66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง สนับสนุนค่ำไฟฟ้ำ 2 เดือน หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 เดือน 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.96 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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5.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัด

จันทบุรี โดยสัมภำษณ์เกษตรกรรอบศูนย์ จ ำนวน 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลชำกไทย อ ำเภอเขำคิชกูฎ           
ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอมะขำม และต ำบลแสลง อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่ำงวันที่ 23 – 24 
เมษำยน 2560  

5.2.1. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์พัฒนำไม้ผลฯ 
เกษตรกรร้อยละ 32.56 เพ่ือเข้ำร่วมประชุม รองลงมำร้อยละ 25.58 เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/
แปลงสำธิต ร้อยละ 20.93 เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ และร้อยละ 9.30 เพ่ือเข้ำรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
และท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

5.2.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนำไม้ผล 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.33 อบรมด้ำนพืช เรื่อง กำรบ ำรุงรักษำไม้ผล กำรบริกำรจัดกำรสวนไม้ผล กำรแปรรูป 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รองลงมำร้อยละ 11.11 เข้ำรับกำรอบรมเรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 5.56 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนปศุสัตว์ 

5.2.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกอบรม/ศึกษำดูงำน ด้ำนต่ำง ๆ แล้ว 
ยังได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ เป็ด 5 ตัว/รำย ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยเคมี และน้ ำหมักชีวภำพ           
ซึ่งเกษตรกรมีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม มีคุณภำพดี           
ส่วนช่วงเวลำที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 93.33 คิดว่ำช่วงเวลำที่ได้รับ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอยู่ในช่วงที่เหมำะสม ส่วนเกษตรกรที่คิดว่ำช่วงเวลำที่ได้รับไม่เหมำะสม
เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตไม่ตรงช่วงกับกำรเกษตรของตนเอง 

5.2.4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรศึกษำ
ดูงำนที่จุดเรียนรู้ /แปลงสำธิต ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที ่ยว/พักผ่อน และด้ำนกำรได้รับสนับสนุน         
ปัจจัยกำรผลิต พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 62.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 36.00       
มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 2.00 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง จ ำแนกตำมด้ำนดังนี้ 

(1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก 
และร้อยละ 40.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 

(2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 69.23 
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 30.77 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 

(3) ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ 71.43            
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 14.29  มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุดและปำนกลำง 

(4) ด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 53.85            
มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด และ ร้อยละ 46.15 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  

5.2.5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม พบว่ำ เกษตรกร       
ร้อยละ 66.67 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับมำก รองลงมำร้อยละ 26.67 มีควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด 
และร้อยละ 6.67 มีควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง 

 5.2.6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ ด้ำนพืชและกำรส่งเสริม
อำชีพเกษตรกร ร้อยละ 53.33 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 26.67 และ 
20.00 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับมำกท่ีสุดและปำนกลำง ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
เกษตรกรร้อยละ 75.00 และร้อยละ 25.00 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก และมำกที่สุด 
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ตำมล ำดับ ซึ่งเกษตรกรที่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว พบว่ำ ร้อยละ 53.33 ไม่มีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเนื่องจำกท ำผลไม้สวนผสม ท ำเกษตรผสมผสำน มีกำรใช้เคมี
และอินทรีย์ร่วมกันก่อนเข้ำร่วมโครงกำร และร้อยละ 46.67 มีกำรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ให้ควำมส ำคัญ 
พัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภำพมำกข้ึน ลดกำรใช้สำรเคมี และท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน  

5.2.7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 93.33 น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอด
ให้ผู้อ่ืนเรื่อง กำรดูแลรักษำไม้ผล กำรใส่ปุ๋ยให้ตรงช่วงกับผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.67 
ไม่ไดน้ ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้ผู้อื่น  

5.2.8) เมื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 48.39 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร
เพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำเกษตรกรร้อยละ 29.03 ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น เกษตรกรร้อยละ 16.13 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน และเกษตรกรร้อยละ 6.45 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตร 

 

 6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วน และถูกต้อง 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ ส่งเสริม พัฒนำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริ ไปยังประชำชนให้สำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในไร่นำของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพำตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของศูนย์บริกำรตำมแนวพระรำชด ำริให้มีประสิทธิภำพ ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

6.1) ผลการด าเนินงาน   

6.1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ดูแลแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์และจุดเรียนรู้ 80 ไร่ และจ้ำงเหมำแรงงำน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

6.1.2) กรมการข้าว  
(1) จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 8 ไร่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี       

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 20 รำย สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 20 รำย และจ้ำงเหมำนักวิชำกำรเกษตร 1 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งติดตำมแนะน ำ และขยำยผล 12 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.35 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
6.1.3) กรมประมง  

(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 5,050,000 ตัว หรือร้อยละ 101.00 ของเป้ำหมำย 
5,000,000 ตัว  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.5162 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.5161 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.99 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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6.1.4) กรมปศุสัตว ์
(1) สำธิตกำรเลี้ยงเป็ด/ไก่ 100 ตัว พัฒนำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 

20 รำย ส่วนกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 500 ตัว สู่เกษตรกร 50 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตลูกเป็ด/ไก่ 
720 ตัว หรือร้อยละ 144.00 ของเป้ำหมำย 500 ตัว และกำรฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย หรือร้อยละ 28.57 
ของเป้ำหมำย 70 รำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.11 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
6.1.5) กรมวิชาการเกษตร  

(1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 48 ไร่ กำรฝึกอบรมเกษตรกร 110 รำย 
หรือร้อยละ 157.14 ของเป้ำหมำย 70 รำย ผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 11,850 ต้น หรือร้อยละ 118.50 
ของเป้ำหมำย 10,000 ต้น และติดตำมรำยงำนผล 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
6.1.6) กรมพัฒนาที่ดิน 

(1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 150 ไร่ 
และกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
6.1.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

(1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 
เกษตรกร 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
6.1.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์        
4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
6.1.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/แผนแม่บทปี 2560 - 2564 จ ำนวน 1 
เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่โครงกำร 15 ครั้ง หรือร้อยละ 62.50 ของ
เป้ำหมำย 24 ครั้ง ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนและแผนแม่บท 1 ครั้ง หรือร้อยละ 25.00 ของ
เป้ำหมำย 4 ครั้ง และรำยงำนประจ ำเดือน/ประจ ำปี 8 ครั้ง หรือร้อยละ 72.73 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 97.26 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดง

ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง โดยสัมภำษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่เป้ำหมำยของศูนย์ฯ จ ำนวน 3 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลแม่น้ ำคู้ ต ำบลหนองไร่ อ ำเภอปลวกแดง และต ำบลหนองระลอก อ ำเภอบ้ำนค่ำย ระหว่ำงวันที่ 
26 - 27 เมษำยน 2560 มีดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
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6.2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำเยี่ยมชม และใช้บริกำรในศูนย์บริกำร
กำรพัฒนำปลวกแดงฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรร้อยละ 29.55 เพ่ือเข้ำร่วม
ประชุม รองลงมำเกษตรกรร้อยละ 25.11 เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต ฝึกอบรมอำชีพ 
เกษตรกรร้อยละ 11.36 และเกษตรกรร้อยละ 9.30 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเข้ำรับสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต ตำมล ำดับ 

6.2.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนำ
ไม้ผล ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.02 อบรมด้ำนพืช เรื่อง กำรท ำกำรเกษตรไม้ผล ผักสวนครัว ปุ๋ยเติมอำกำศ 
เกษตรผสมผสำน เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมำร้อยละ 31.71 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนปศุสัตว์ 
ร้อยละ 17.07 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนประมง ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.20 เข้ำรับกำรอบรม
เรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ  

6.2.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนต่ำง ๆ แล้ว 
ยังได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ พันธุ์พืช (ผักสวนครัว ไม้ผล สมุนไพร) ไก่ เป็ด ปลำ และอำหำรกบ 
ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 93.75 มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม 
และร้อยละ 6.25 คิดว่ำไม่เหมำะสมเนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในปริมำณที่น้อยกว่ำ 
ควำมต้องกำร ส่วนช่วงเวลำและคุณภำพที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรคิดว่ำมีควำมเหมำะสม 

6.2.4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม 
ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน และด้ำนกำรได้รับ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 49.09 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 
รองลงมำร้อยละ 41.82 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 9.09 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
จ ำแนกตำมด้ำนเกษตรกรมีควำมพึงพอใจดังนี้ 

(1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 56.25 มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุด และร้อยละ 43.75 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  

(2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 50.00 
มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และมำก  

(3) ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ 50.00         
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และปำนกลำง  

(4) ด้ำนกำรได้รับปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 53.33 มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 26.67 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 20.00 มีควำมพึงพอใจ
ระดับปำนกลำง  

6.2.5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน         
ทีศู่นย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงฯ ด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ ด้ำนปศุสัตว์ ด้ำนประมง และด้ำนกำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 47.62 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 45.24 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 7.14 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง เมื่อจ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ 
ได้ดังนี ้

(1) ด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 53.33 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 40.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 6.67         
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  
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(2) ด้ำนปศุสัตว์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 63.64 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 27.27 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 9.09 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับปำนกลำง  

(3) ด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำกและมำกที่สุด  

(4) ด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 83.33             
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 16.67 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  

6.2.6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ 
ด้ำนปศุสัตว์ ด้ำนประมง และด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 53.49 มีกำรน ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 37.21 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด และร้อยละ 9.30 
มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง จ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 

(1) ด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 53.33 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 40.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 6.67 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  

(2) ด้ำนปศุสัตว์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 54.55 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำก และร้อยละ 45.45 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด  

(3) ด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 30.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 10.00 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  

(4) ด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 42.86       
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำก และร้อยละ 28.57 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุดและปำนกลำง          
ในจ ำนวนที่เท่ำกัน 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว พบว่ำ ร้อยละ 88.24 
มีกำรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ลดกำรใช้สำรเคมีลง ท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืช
ให้มีคุณภำพมำกขึ้น เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.67 ไม่มีกำรปรับเปลี่ยน 

6.2.7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืน
เรื่อง กำรปลูกพืช กำรท ำปุ๋ยเติมอำกำศ กำรดูแลสัตว์ เกษตรผสมผสำน เศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 32.08 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำเกษตรกรร้อยละ 20.75  
มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ดินได้รับกำรพัฒนำให้มี
คุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 16.98 ได้บริโภคโปรตีนมำกขึ้น ร้อยละ 5.66  มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเกษตรกร
ร้อยละ 3.77 ใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำชลประทำน 

 

 7) โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ จังหวัดเลย 
 กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม                 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทร           
มหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ที่พระรำชทำนให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ 
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อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำร           
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ขำดแคลน และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจำกศูนย์ศึกษำวิจัยเทคโนโลยี
ด้ำนปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำนที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และเป็นศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตร
ผสมผสำน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรและผู้สนใจน ำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพ
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พ้ืนที่เป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่โครงกำร : ที่ดินในพระปรมำภิไธย จ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่     
3 งำน 57 ตำรำงวำ และพัฒนำที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม ป่ำโคกดงน้อย เนื้อที่
ประมำณ 700 ไร่  

พ้ืนที่เป้ำหมำยส่งเสริม : โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พ้ืนที่
รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ พ้ืนที่พัฒนำเพ่ือควำมมั่นคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
และอุตรดิตถ์ พ้ืนที่อ ำเภอของจังหวัดเลย พ้ืนที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคเหนือ  

ประชำกรเป้ำหมำย : โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ           
มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชนผู้ด้อยโอกำส  

7.1) ผลการด าเนินงาน   
7.1.1) กรมปศุสัตว ์

(1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สัตว์ปีก 400 ตัว ผลิตลูกสุกร 120 ตัว แพะ - แกะ 
22 ตัว และบ ำรุงรักษำแปลงหญ้ำพืชอำหำรสัตว์ 10 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตลูกสัตว์ปีก 13,000 ตัว          
หรือร้อยละ 162.50 ของเป้ำหมำย 8,000 ตัว และสุกร 11 ตัว หรือร้อยละ 137.50 ของเป้ำหมำย 8 ตัว 

(2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ โดยฝึกอบรมนักเรียน 11 โรงเรียน 330 รำย 
พัฒนำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 40 รำย ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน 11 โรงเรียน จัดตั้ง       
ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 1 แห่ง จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 2 กองทุน และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 2 กองทุน 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) ฝึกอบรมเกษตรกร 760 รำย หรือร้อยละ 90.48 ของเป้ำหมำย 840 รำย 
ส่งเสริมสัตว์ปีก 5,500 ตัว สู่เกษตรกร 760 รำย หรือร้อยละ 108.57 ของเป้ำหมำย 700 รำย 
ส่งเสริมสุกร 120 ตัว สู่เกษตรกร 120 รำย หรือร้อยละ 120.00 ของเป้ำหมำย 60 ตัว สู่เกษตรกร  
60 รำย   

(3) จัดสรรงบประมำณ 2.23 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
7.1.2) กรมประมง 

(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,100,000 ตัว ร้อยละ 110.00 ของเป้ำหมำย 
1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 40 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย และ      
จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนติดตำมแนะน ำเกษตรกร 10 ครั้ง  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.224 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.223 หรือร้อยละ 99.83 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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7.1.3) กรมวิชาการเกษตร  
(1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ ติดตำมรำยงำนผล 4 ครั้ง ครบตำม

เป้ำหมำย ฝึกอบรมเกษตรกร 81 รำย หรือร้อยละ 101.25 ของเป้ำหมำย 80 รำย และผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 
150 ต้น หรือร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 750 ต้น  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
7.1.4) กรมหม่อนไหม 

 (1) ด ำเนินกำรส่งเสริมอำชีพกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 40 รำย หรือร้อยละ 
200.00 จำกเป้ำหมำย 20 รำย จ ำแนกเป็น สนับสนุนวัสดุกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร 30 รำย หรือ     
ร้อยละ 300.00 จำกเป้ำหมำย 10 รำย และฝึกอบรมกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่นักเรียนในโรงเรียน 
ครบตำมเป้ำหมำย 10 รำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
7.1.5) กรมพัฒนาที่ดิน 

(1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 300 ไร่ และกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 
50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 
7.1.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

(1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 200 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง ครบ
ตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
7.1.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 

(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรจัดกำรศัตรูพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง        
50 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  10 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิต 
ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้ำน 100 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร         
50 รำย ส่งเสริมกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 100 รำย และจ้ำงเหมำแรงงำน 3 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์  14 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.63 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.49 ล้ำนบำท หรือ         

ร้อยละ 78.52 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
7.1.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(1) แนะน ำ ส่งเสริมให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 4 ครั้ง 
และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง เกษตรกร 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
7.1.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(1) กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรก ำกับ และรำยงำนผล ได้แก่ ประสำน 
อ ำนวยกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ 4 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และ
ประชำสัมพันธ์ 1 ครั้ง  

(2) ประชุมคณะกรรมกำร 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และประชุมคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนฯ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง  

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
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7.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมโครงกำรด้ำนปศุสัตว์ภำยใต้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ  

จังหวัดเลย 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนห้วยลำด บ้ำนแก่วตำว บ้ำนแก่งม่วง ต ำบลนำดี อ ำเภอด่ำนซ้ำย            
จังหวัดเลย ระหว่ำงวันที่ 6 - 9 ธันวำคม 2559 (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 

7.2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 58.33 ไม่เคยเข้ำไปเยี่ยมชมศูนย์ฯ 
เนื่องจำกหมู่บ้ำนอยู่ห่ำงไกลจำกศูนย์ และเกษตรร้อยละ 41.67 เข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำรในศูนย์ฯ โดย 
มีวัตถุประสงค์ท่ีเข้ำเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้แก่ เกษตรกรร้อยละ 45.45 เพ่ือเข้ำร่วมประชุม รองลงมำเกษตรกร
ร้อยละ 27.27 เพ่ือเข้ำรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 9.09 เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/
แปลงสำธิตฝึกอบรมอำชีพ  

7.2.2) กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ เจ้ำหน้ำที่ได้ให้ควำมรู้ที่หมู่บ้ำนของเกษตรกร/
เกษตรกรไม่ได้เข้ำไปอบรมที่ศูนย์ฯ เมื่ออบรมเรียบร้อยแล้วเกษตรกรยังได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
ได้แก่ ไก่ไข่ 20 ตัวต่อรำย อำหำรสัตว์ 30 กก./รำย และชีวภัณฑ์ โดยมีตัวแทนหมู่บ้ำนเข้ำไปรับปัจจัย
กำรผลิตที่ศูนย์ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 83.33 มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุน              
มีควำมเหมำะสม และร้อยละ 16.67 คิดว่ำไม่เหมำะสมเนื่องจำกปริมำณอำหำรสัตว์มีปริมำณน้อยเกินไป 
ช่วงเวลำที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรคิดว่ำมีควำมเหมำะสมร้อยละ 81.82 และร้อยละ 
18.18 คิดว่ำไม่เหมำะสมเนื่องจำกช่วงรับปัจจัยกำรผลิตเป็นช่วงฤดูฝนท ำให้สัตว์ไม่ทนโรค คุณภำพของ
ปัจจัยกำรผลิตเกษตรกรร้อยละ 75.00 คิดว่ำมีคุณภำพดี ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 คุณภำพไม่ดี
เนื่องจำกหลังจำกได้รับกำรสนับสนุนไก่ไข ่ป่วยตำยเป็นจ ำนวนมำก 

7.2.3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรได้รับ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำ
ร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 20.83 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และ
ร้อยละ 4.17 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย เมื่อจ ำแนกตำมด้ำนมีควำมพึงพอใจดังนี้ 

(1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 58.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำก 
และร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 16.67 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด  

(2) ด้ำนกำรได้รับปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 41.67 มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 33.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ร้อยละ 16.67 มีควำมพึงพอใจ 
ระดับปำนกลำง และร้อยละ 8.33 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย เนื่องจำกได้รับปัจจัยกำรผลิต (อำหำรสัตว์) 
ในปริมำณน้อยไม่เพียงกับสัตว์ที่ได้รับกำรสนับสนุน 

7.2.4) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมด้ำนปศุสัตว์ พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 41.67 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกท่ีสุด รองลงมำร้อยละ 25.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำกและปำนกลำง ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.33 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับน้อย  

7.2.5) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 50.00 
มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 33.33 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด 
และร้อยละ 8.33 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง ซึ่งเกษตรกรที่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
แล้วพบว่ำ ร้อยละ 66.67 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจำกเลี้ยงตำมธรรมชำติ ไก่ตำยเกิน
ครึ่ง เลี้ยงไก่อยู่ก่อนแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 มีกำรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ 
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภำพมำกข้ึน และท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน  
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7.2.6) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 58.33 ไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ 
ไม่ค่อยเข้ำใจวิธีกำรเลี้ยงจึงไม่มั่นใจผู้เลี้ยงว่ำสำมำรถน ำมำปฏิบัติได้ เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมแต่ละรุ่น
จะอยู่ในหมู่บ้ำนเดียวกัน จึงคิดว่ำน่ำจะมีควำมรู้มำพร้อม ๆ กัน ส่วนที่เหลือร้อยละ 41.67 น ำควำมรู้ไป
ถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืน เช่น กำรหยอดวัคซีน กำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรให้อำหำรสัตว์ /โรคสัตว์ กำรเลี้ยงไก่ไข่ 
และกำรดูแลคอกสัตว์ และเมื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 50.00 ได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 29.17 มีรำยได้
เพ่ิมข้ึนจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 16.67 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.17 มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  

  
  2.3.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ในด้ำนเทคนิค
กำรใช้และบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร สร้ำงช่ำงเกษตรประจ ำท้องถิ่น พัฒนำ
ศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชนให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงโอกำส ยกระดับกำรใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ทันสมัยในกำรผลิต และทดแทนแรงงำนภำคเกษตร เป้ำหมำยกำรสร้ำงช่ำงเกษตร
ท้องถิ่น 2,100 รำย พัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน 300 รำย บริกำร
สำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ในพ้ืนที่ส่ งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 
600 ไร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรแก่เกษตรกร 600 รำย และบริหำรจัดกำร
เครื่องจักรกลกำรเกษตรรูปแบบกลุ่มในพ้ืนที่ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 600 แห่ง ระยะเวลำ
โครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) กิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรช่ำงท้องถิ่น 

ระดับ 1 - 3 ครบตำมเป้ำหมำย 2,275 รำย จ ำแนกเป็น ระดับ 1 จ ำนวน 2,100 รำย ระดับ 2 จ ำนวน 
125 รำย และระดับ 3 จ ำนวน 50 รำย  

1.2) กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน 
ประกอบด้วยกำรจัดอบรมธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชนทั่วไป 100 รำย และ
ศูนย์บริกำรเตรียมดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส ำปะหลัง 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

1.3) กิจกรรมกำรบริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 600 ไร่ หรือคิดเป็นเกษตรกรที่ได้รับบริกำรรวม 600 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

1.4) กิจกรรมกำรบริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 600 ไร่ หรือคิดเป็นเกษตรกรที่ได้รับบริกำรรวม 600 รำย ตำมเป้ำหมำย 

1.5) กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรรูปแบบกลุ่ม ด ำเนินกำรส่งเสริมในพ้ืนที่  
กำรท ำเกษตรแปลงใหญ่แล้ว 567 แปลง หรือร้อยละ 94.50 ของเป้ำหมำย 600 แห่ง เนื่องจำก        
ช่วงเดือนกรกฎำคม - สิงหำคม มีโครงกำรเร่งด่วนเข้ำมำ (โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี  
เพ่ือกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน) ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนในพ้ืนที่ จึงต้องหยุดกำรด ำเนิน
กิจกรรมชั่วครำว โดยหลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรเร่งด่วนได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมฯ ต่อ และคำดว่ำจะแล้วเสร็จ 
ตำมเป้ำหมำยภำยในเดือนตุลำคม 2560 

1.6) จัดสรรงบประมำณ 7.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.14 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 84.69 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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2) ผลการติดตาม  
  จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น (ปี 2560) กิจกรรม

พัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน (ปี 2559 - 2560) และกิจกรรม
บริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ (ปี 2560) ภำยใต้โครงกำรฯ ในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และนครรำชสีมำ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 5 - 11 มีนำคม 2560 สรุปรำยละเอียด ดังนี้ 
(รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 

2.1) กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น 
2.1.1) การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรช่ำงเกษตร

ท้องถิ่น ระดับ 1 ร้อยละ 82.50 รับทรำบข้อมูลและรำยละเอียดโครงกำรจำกเจ้ำหน้ำที่เกษตรต ำบล 
นอกนั้น ทรำบจำกก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และหอกระจำยข่ำวในหมู่บ้ำน ส่วนเกษตรกรในหลักสูตรช่ำงเกษตร
ท้องถิ่น ระดับ 2 ทั้งหมด ทรำบข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.1.2) ความรู้ก่อนเข้าอบรม 
(1) เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 - ๒ 

ร้อยละ 87.50 ประกอบอำชีพท ำนำ นอกนั้น ประกอบอำชีพท ำเกษตรผสมผสำน รับจ้ำงทำงกำรเกษตร
และรับจ้ำงนอกภำคกำรเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 96.87 มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเป็นของตนเอง
อย่ำงน้อยรำยละ 1 เครื่อง ในจ ำนวนนี้เป็นรถไถนำเดินตำม ร้อยละ 87.07 เครื่องตัดหญ้ำ ร้อยละ 83.75 
และเครื่องสูบน้ ำ ร้อยละ 64.53 นอกนั้นเป็นเครื่องพ่นยำ/พ่นปุ๋ย รถไถใหญ่ หรือแทรกเตอร์  

(2) ควำมรู้กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร พบว่ำ 
เกษตรกรที่เข้ำอบรมในหลักสูตรระดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๐๐ มีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยสำมำรถเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง ล้ำงไส้กรอง ล้ำงคำร์บูเรเตอร์ได้ 
และระดับ 2 ร้อยละ 70.83 มีควำมรู้อยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแหวน เปลี่ยนหม้อกรองอำกำศ            
กำรซ่อมแซมเบื้องต้น จำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือนบ้ำน ช่ำงในชุมชน และกำรอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
เช่น กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกำรอำชีพ เป็นต้น และร้อยละ ๑๒.๕๐ 
เป็นช่ำงซ่อมเครื่องจักรกลกำรเกษตร มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเฉลี่ย ๗,๑๖๖.๖๗ บำทต่อรำยต่อปี 

2.1.3) การเปลี่ยนแปลงหลังการอบรม 
(1) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น

ระดับ 1 ร้อยละ 95.00 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้แล้ว อีกร้อยละ 5.00 ยังไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ เนื่องจำก
หลังจำกอบรมเสร็จยังไม่มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรหรือเครื่องยนต์เสียหำย ยังไม่ถึงเวลำที่ต้องเปลี่ยน
ชิ้นส่วน ส่วนระดับ 2 เพ่ิงอบรมเสร็จสิ้น ร้อยละ 100.00 คำดว่ำจะน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้ในกำรซ่อมแซม
เครื่องจักรกลกำรเกษตรของตนเองได้ และจะให้บริกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร
ข้ำงเคียง รวมทั้งน ำควำมรู้ไปขยำยผลให้เกษตรกรรำยอ่ืนต่อไป 

(2) กำรลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตร เกษตรกร 
ที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ที่น ำควำมรู้ที่ได้รับไปบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตร           
ของตนเองแล้วสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นได้เฉลี่ย 303.76 บำท/เครื่อง  
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(3) กำรขยำยผลควำมรู้ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรระดับ ๑  
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้เกษตรกร หรือผู้ใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร      
รำยอื่นแล้วเฉลี่ย ๑ : ๕ รำย เนื่องจำกเพ่ิงอบรมเสร็จสิ้นในระยะเวลำไม่นำน และร้อยละ ๒๐.๐๐ ยังไม่ได้
น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอด เนื่องจำกยังไม่มีเวลำ ส่วนระดับ ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คำดว่ำจะน ำควำมรู้ที่ได้         
จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้เกษตรกรหรือผู้ใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรรำยอื่น 

(4) กำรติดตำมผลหลังกำรอบรม จำกกำรสอบถำมเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรระดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำติดตำม หรือให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรกลกำรเกษตรในพื้นที่เพ่ิมเติม ที่เหลือร้อยละ ๓๐.๐๐ มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำติดตำมให้ค ำปรึกษำแล้ว 

(5) ควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
(5.1) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม      

ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 85.00 และร้อยละ 79.17 ตำมล ำดับ ส่วนที่มี
ควำมพึงพอใจน้อย เนื่องจำกเห็นว่ำควรให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย เพ่ือให้มีกำรรับทรำบ
ข้อมูลโครงกำรทั่วถึงกว่ำนี้ 

(5.2) ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้  
(5.2.1) ระยะเวลำกำรอบรม ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ และร้อยละ ๖๖.๖๗ ตำมล ำดับ ส่วนที่มีควำมพึงพอใจน้อย เนื่องจำก
เห็นว่ำระยะเวลำในกำรอบรมน้อยเกินไป ควรให้มีกำรเพิ่มระยะเวลำกำรอบรมให้มำกกว่ำนี้ 

(5.2.2) ควำมเหมำะสมของหลักสูตร เกษตรกรส่วนใหญ่         
มีควำมพึงพอใจในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 92.50 และร้อยละ 95.83 ตำมล ำดับ โดยเห็นว่ำเนื้อหำที่
อบรมสำมำรถน ำไปปฏิบัติ และก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

(5.2.3) วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 92.50 และร้อยละ 100.00 ตำมล ำดับ โดยเห็นว่ำวิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอด
เนื้อหำที่เป็นประโยชน์และตอบข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจน  

(5.2.4) กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ เกษตรกรในหลักสูตรช่ำงเกษตร
ท้องถิ่นระดับ 1 และระดับ 2 ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 95.00 และร้อยละ 
95.83 ตำมล ำดับ 

(5.2.5) สถำนที่จัดอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ 
ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 87.50 และร้อยละ 100.00 ตำมล ำดับ ส่วนที่มีควำมพึงพอใจน้อย เห็นว่ำ
ระยะทำงในกำรเดินทำงมำอบรมค่อนข้ำงไกล ควรจัดอบรมในหมู่บ้ำนเพื่อจะได้สะดวกในกำรเดินทำง 

2.1.4) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
(1) กำรจัดอบรม พบว่ำ ในช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ยังมีผู้เข้ำรับกำรอบรม

ในลักษณะเป็นผู้แทนมำอบรม ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์กำรอบรมที่ต้องกำรผู้ที่มีควำมรู้ในกำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องจักรกลกำรเกษตรในเบื้องต้นเข้ำอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ เพ่ือพัฒนำไปสู่ระดับ 2 และขยำยผลไปยัง
เกษตรกรใกล้เคียง 

(2) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงกำร ต้องกำรให้ขยำยระยะเวลำ 
ในกำรอบรมในแต่ละหลักสูตร สถำนที่ฝึกอบรมควรอยู่ในหมู่บ้ำนเพื่อสะดวกในกำรเดินทำง ประชำสัมพันธ์
ล่วงหน้ำเพ่ือให้เกษตรกรผู้ที่สนใจได้เตรียมควำมพร้อมก่อนอบรม และให้เจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำแนะน ำ
หลังจำกกำรอบรมเสร็จสิ้น รวมทั้งต้องกำรให้เพิ่มเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมหลำกหลำยขึ้น 
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2.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
2.2.๑) การส่งเสริมธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนทั่วไป  

ในป ี2560 มีแผนด ำเนินกำรใน ๓  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเพำะกล้ำ/ด ำนำข้ำว หลักสูตรกำรเก็บเกี่ยวข้ำว 
และหลักสูตรกำรสีข้ำว ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเตรียมกำรอบรมให้แก่องค์กรเกษตรกร และ
ผู้ประกอบกำรที่ได้คัดเลือกไว้  

2.๒.๒) ศูนย์บริการการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง ด ำเนินกำร
พัฒนำกำรเตรียมดินให้องค์กรเกษตรกรในลักษณะกำรให้ยืมใช้ชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดำน เป็นเวลำ 11 ป ี
โดยศูนย์ฯ จะต้องส่งคืนเงินให้โครงกำรร้อยละ 30.00 ของเงินรำยได้ เพ่ือสมทบกำรขยำยกำรจัดตั้งศูนย์ฯ 
และอีกร้อยละ 70.00 จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ        
ผลกำรติดตำมสรุปได้ ดังนี้ 

(1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ๔๒.๘๖
รับทรำบข้อมูลจำกประธำนศูนย์บริกำรเตรียมดินเพ่ือผลิตมันส ำปะหลัง รองลงมำร้อยละ ๓๘.๑๐ และ 
ร้อยละ ๒.๕๐ รับทรำบข้อมูลโครงกำรฯ จำกก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และหอกระจำยข่ำว ตำมล ำดับ  

(2) กำรใช้บริกำรศูนย์ฯ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกร ร้อยละ ๗๖.๑๙ 
ใช้วิธีเตรียมดินด้วยวิธีจ้ำงรถเตรียมดินของเอกชน และร้อยละ ๒๓.๘๑ ใช้รถเตรียมของตนเอง หลังเข้ำร่วม
โครงกำรในปี ๒๕๕๙ เกษตรกรร้อยละ 71.43 มีกำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรของศูนย์ฯ         
ส่วนร้อยละ 28.57 ยังไม่ได้ใช้บริกำร เนื่องจำกบำงรำยได้ไถระเบิดดินดำนในพ้ืนที่ของตนเองไปแล้ว         
ก่อนเข้ำโครงกำรฯ และยังไม่ได้ท ำกำรผลิตมันส ำปะหลัง 

(3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
(3.1) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรร้อยละ ๘๖.๔๐        

มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๓.๖๐ พึงพอใจน้อย  
(3.2) ด้ำนกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 

(3.2.1) ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร เกษตรกรร้อยละ ๗๓.๗๗ 
มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๒๖.๒๓ พึงพอใจปำนกลำง  

(3.2.2) ช่วงเวลำที่ได้รับบริกำร เกษตรกรร้อยละ ๘๐.๕๘         
มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๙.๔๒ พึงพอใจปำนกลำง  

(3.2.3) อัตรำค่ำบริกำร เกษตรกรร้อยละ ๕๕.๓๓ มีควำม 
พึงพอใจมำก ร้อยละ ๓๗.๘๗ พึงพอใจปำนกลำง และร้อยละ ๖.๘๐ พึงพอใจน้อย เนื่องจำกในบำงพ้ืนที่
อัตรำค่ำบริกำรของศูนย์ฯ แพงกว่ำอัตรำค่ำบริกำรของเอกชนประมำณ ๑๐๐ บำทต่อไร่ 

(3.2.4) ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ เกษตรกรร้อยละ ๘๐.๕๘ 
มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๙.๔๒ พึงพอใจปำนกลำง 

(4) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
(4.1) กำรใช้งำน พบว่ำ สภำพพื้นที่บำงแห่งมีควำมลำดชันและ         

มีสิ่งกีดขวำงมำก ท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ให้บริกำร ส่งผลให้
ศูนย์ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงเพ่ิมขึ้น ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพ่ือลดควำมเสียหำย ซึ่งจำกแนวทำง      
กำรบริหำรศูนย์ฯ ได้ก ำหนดไว้ชัดเจนไม่ให้น ำเครื่องจักรกลกำรเกษตรไปใช้ในพ้ืนที่ที่อำจก่อให้เกิด        
ควำมเสียหำย ดังนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรติดตำมให้ค ำแนะน ำถึงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ 
ให้เกิดประสิทธิภำพ 
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(4.2) กำรให้บริกำรของศูนย์ฯ พบว่ำ ในพ้ืนที่มีผู้ประกอบกำรเอกชน            
ที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ฯ เป็นจ ำนวนมำก และคิดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำ เนื่องจำกขนำด
เครื่องจักรกลกำรเกษตรมีขนำดเล็ก ใช้น้ ำมันน้อย จึงมีต้นทุนที่ถูกกว่ำ ประกอบกับในแต่ละศูนย์ฯ           
มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ให้บริกำรน้อย ท ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ทันต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ จึงหันไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรเอกชน ดังนั้น ศูนย์ฯ ควรท ำหน้ำที่ในกำรเป็นตัวแทน
เชื่อมโยงกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับเกษตรกรสมำชิก 

(4.3) สมำชิกของศูนย์ฯ บำงแห่งยังไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรระเบิด
ดินดำน และบำงรำยยังค้ำงจ่ำยช ำระค่ำบริกำร ส่งผลให้ศูนย์ฯ ไม่สำมำรถส่งคืนเงินตำมที่ก ำหนดไม่ได้ 

 

2.๓) กิจกรรมบริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
2.3.1) การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๖๑ รับทรำบข้อมูลโครงกำรฯ 

จำกก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน รองลงมำร้อยละ ๑๘.๑๘ รับทรำบข้อมูลจำกเกษตรอ ำเภอ/ต ำบล ส่วนที่เหลือ
รับทรำบจำกเพ่ือนบ้ำน  

2.3.2) การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่ำ เกษตรกรตัวอย่ำงมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมวันถ่ำยทอด
เทคโนโลยีฯ และชมกำรสำธิต คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ ที่เหลือร้อยละ ๓.๐๓ ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
เนื่องจำกมีธุระและติดประชุม 

2.3.3) ความคิดเห็นต่อกิจกรรม  เกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสำธิต มีควำมเห็นว่ำ
เป็นประโยชน์ตรงตำมควำมต้องกำร โดยเฉพำะกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
โดยใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร (กำรไถกลบตอซังฟำงข้ำว) กำรสำธิตกำรเตรียมดิน ลักษณะกำรท ำงำน 
และกำรใช้งำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรชนิดต่ำง ๆ และได้รับกำรสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ำรุงดิน อำทิ          
สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ปูนขำว และน้ ำหมักชีวภำพ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้บริกำรไถกลบตอซังในพ้ืนที่
ของเกษตรกรต ำบลบึงนคร อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน ๒๑๐ ไร่ รวม ๔๙ รำย และพ้ืนที่ต ำบลดงใหญ่ 
อ ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน ๑๑๖ ไร่ รวม ๒๓ รำย 

2.3.๔) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
(๑) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีควำม

พึงพอใจมำก 
(2) ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

(๒.๑) ระยะเวลำกำรจัดงำน เกษตรกรร้อยละ ๖๓.๖๔ มีควำมพึงพอใจมำก 
ร้อยละ ๓๓.๓๓ พึงพอใจปำนกลำง และร้อยละ ๓.๐๓ พึงพอใจน้อย เนื่องจำกเห็นควรให้มีกำรเพ่ิมระยะเวลำ
กำรอบรมให้มำกกว่ำนี้ 

(๒.2) หลักสูตรที่บริกำรสำธิต เกษตรกรร้อยละ ๘๗.๘๘ มีควำม         
พึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๒.๑๒ พึงพอใจปำนกลำง 

(2.3) วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ และสถำนที่จัดกิจกรรม เกษตรกรร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ เท่ำกัน มีควำมพึงพอใจมำก  
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2.3.5) ประเด็นที่พบ 
(1) พ้ืนที่ที่ท ำกำรสำธิตบำงแห่งมีปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนน้ ำ  
(2) เป็นกิจกรรมที่มีเกษตรกรในพ้ืนที่มีควำมสนใจเข้ำร่วมจ ำนวนมำก 

ต้องกำรให้มีกำรมำสำธิตกำรไถกลบตอซังในพ้ืนที่ของตนเอง แต่โครงกำรมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนจ ำกัด 
 

  2.3.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลด
ต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนแก่เกษตรกรที่ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  สนับสนุนเครื่องจักรกล       
ทำงกำรเกษตรให้สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้ในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำบันเกษตรกรในกำรจัดกำร และอ ำนวยควำมสะดวกเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร มีเป้ำหมำย สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมกำรบริกำรจัดกำรด้ำนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง 
ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 - 2562  

 1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) กำรคัดเลือก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 6 แห่ง หรือร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 10 แห่ง (ขณะที่ไม่มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่ำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรเลย) 

1.2) กำรสนับสนุนเงินทุนจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 
อนุมัติสินเชื่อเพ่ือจัดหำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรแก่สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวจ ำนวน 6 แห่ง เป็นวงเงิน 
42.26 ล้ำนบำท 

1.3) ยังไม่มีกำรชดเชยต้นทุนเงินทุนในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2 เนื่องจำกเพ่ิงมีกำรอนุมัติ
สินเชื่อ และเป็นปีแรกที่สหกรณ์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรกู้เงินจำก ธ .ก.ส.  

1.4) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเกษตรกร โดยสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว
สำมำรถจัดท ำฐำนข้อมูลกำรผลิตของสมำชิก จ ำนวน 6 แห่ง หรือร้อยละ 30.00 ของเป้ำหมำย 20 แห่ง 

1.5) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเกษตรกร โดยกำรจัดอบรม    
ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ในกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร และกำรอบรมของสหกรณ์   
ที่ท ำหน้ำที่ ในกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร  และที่รับโอนมำ
จำกโครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมำชิก (Motor pools)           
ของกระทรวงมหำดไทย จ ำนวน 400 รำย        

1.6) กำรแนะน ำ ส่งเสริม และติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้ 60 ครั้ง 
หรือร้อยละ 600.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง (นับจำกจ ำนวนครั้งที่มีกำรไปเยือนสหกรณ์)        

1.7) จัดสรรงบประมำณ 1.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.76 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 38.22      
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

2) ผลการติดตาม 
 ผลกำรติดตำมโครงกำรฯ โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว ระยะน ำร่อง (สหกรณ์

กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด) และระยะขยำยผล (สหกรณ์กำรเกษตรห้วยเม็ก จ ำกัด 
จังหวัดกำฬสินธุ์ และสหกรณ์กำรเกษตรแวงน้อย จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น) ส่วนสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพด 
เลี้ยงสัตว์ ระยะน ำร่อง (สหกรณ์นิคมสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ) ระหว่ำงวันที่ 1 - 6 พฤษภำคม 2560 
โดยสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จังหวัด ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์ที่ใช้บริกำรเครื่องจักรกล  
ทำงกำรเกษตร มีรำยละเอียด ดังนี้ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
  2.1) สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ   

2.1.1) การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร    
สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะน ำร่อง ทั้งสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวและ

สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงจะได้รับกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยภำครัฐสนับสนุนเงินทุน
ร้อยละ 90 และสหกรณ์จ่ำยสมทบเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ซึ่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว
ได้รับกำรสนับสนุนต่อแห่งประกอบด้วย รถเกี่ยวนวดข้ำว 2 คัน และรถเทเลอร์ 1 คัน โดยขนำดเครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตรที่ได้รับจะแตกต่ำงกันตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้ มูลค่ำรวมที่ได้รับกำรสนับสนุนในสหกรณ์ 
ผู้ปลูกข้ำว (สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด) คิดเป็นวงเงิน 7,326,000 บำท (ร้อยละ 90 ของ 
8,140,000 บำท) ส่วนสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จะได้รับกำรสนับสนุน เครื่องสีข้ำวโพดเลี้ยงพร้อม
อุปกรณ์ 3 ชุด คิดเป็นมูลค่ำ 1,993,410 บำท (ร้อยละ 90 ของ 2,214,900 บำท) (ตำรำงที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 การสนับสนุนเครือ่งจักรกลการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างสหกรณ์              
 

  มูลค่า จ านวนเงิน 
สหกรณ์ ชนิดเครื่องจักรกลฯ เครื่องจักรฯรวม รัฐสนับสนุน สหกรณ์สมทบ 

  (บาท) (%) (%) 
สหกรณ์ผู้ปลกูข้าว     
- สหกรณฯ์ เกษตรวิสัย จ ำกดั  - รถเกี่ยวนวดข้ำว 2 คัน 5,400,000 90 10 

 - รถเทเลอร์ 1 คัน 2,740,000   
สหกรณ์ผู้ปลกูข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์     
- สหกรณฯ์ สูงเนิน จ ำกัด  - เครื่องสีข้ำวโพดเลี้ยงสตัว ์ 2,214,900 90 10 

   พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด    
ที่มา : จำกกำรส ำรวจ  
 

ส ำหรับสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะขยำยผล ซึ่งมีแผนด ำเนินงำน
ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จะมีควำมแตกต่ำงกับระยะน ำร่อง โดยในระยะขยำยผลจะเป็นกำรส่งเสริม         
กำรกู้เงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือจะจัดซื้อเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยรัฐ        
จะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ในอัตรำร้อยละ 2 ต่อปี ในส่วนที่เหลือสหกรณ์เป็นผู้รับภำระเองทั้งหมด          
ซึ่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว และสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จัดซื้อจะเป็น
ประเภทเดียวกันกับระยะน ำร่อง (ตำรำงที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 การสนับสนุนเครือ่งจักรกลการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างสหกรณ์                 
 

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
สหกรณ์ ชนิดเครื่องจักรกล มูลค่ารวม รัฐฯ จ่าย สหกรณ์จ่าย เวลา 

   ชดเชย ส่วนที่เหลือ กู้ 
  (บาท) (%) (%) (ปี) 

สหกรณ์ผู้ปลกูข้าว      
- สหกรณฯ์ ห้วยเม็ก จ ำกัด  - รถเกี่ยวนวดข้ำว 2 คัน 2,200,000 2 2 5 

 - รถเทเลอร์ 1 คัน 60,000    
- สหกรณฯ์ แวงน้อย จ ำกัด  - รถเกี่ยวนวดข้ำว 2 คัน 3,756,000 2 2 5 

 - รถไถนำคูโบตำ้ 1 คัน 827,300    
ที่มา : จำกกำรส ำรวจ    
หมายเหตุ  1. เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่สหกรณ์แต่ละแห่งกู้ซื้อ ไม่จ ำเป็นต้องมีข้อก ำหนด (specifications) เหมือนกัน  
                  ดังนั้น ข้อก ำหนด ขนำด และรำคำ ของแต่ละแห่ง อำจจะมีควำมแตกตำ่งกันมำก 
              2. อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส. คิดที่ (MLR – 1)%  
              3. ธกส. คิดดอกเบี้ยสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ท่ี MLR 5% ดังนั้น อัตรำดอกเบี้ยจริง คือ (5 – 1)% = 4% แบ่งเป็น  
                  รัฐฯ จ่ำยชดเชย 2% และสหกรณฯ์ จ่ำยส่วนท่ีเหลือ 2%   
 

2.1.2) การให้บริการสมาชิก  
โดยหลักเกณฑ์กำรให้บริกำรทั่วไปแก่สมำชิกของสหกรณ์ พบว่ำ ล ำดับแรก

ในกำรให้บริกำรจะเน้นสมำชิกของสหกรณ์ก่อน ล ำดับรองลงมำจะเป็นสหกรณ์ทั่วไป ซึ่งผลกำรส ำรวจสหกรณ์
ผู้ปลูกข้ำวและสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่ได้รับ
จำกโครงกำรฯ ในสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวสำมำรถให้บริกำรสมำชิกได้ 232 รำย หรือร้อยละ 2.10 ของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมด 11,038 รำย คิดเป็นพ้ืนที่ให้บริกำรเกีย่วนวดข้ำว 2,684 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 11.57 ไร่ต่อรำย      

ส ำหรับสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สำมำรถให้บริกำรได้ 239 รำย 
หรือร้อยละ 39.83 ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 600 รำย คิดเป็นปริมำณให้บริกำร 3,476.35 ตัน หรือ
เฉลี่ย 14.54 ตันต่อรำย  

ดังนั้น กำรให้บริกำรยังด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมด มีสำเหตุมำจำกสหกรณ์มีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรน้อยไม่เพียงพอกับปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้ของสมำชิก ซึ่งเป็นผลท ำให้สมำชิกบำงส่วนต้องรับบริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชนที่มี
จ ำนวนมำกในพ้ืนที่ (ตำรำงที่ 3)      
  

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้รับบริการรถเกี่ยวนวดข้าวและเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       
 

 สมาชิก (ราย) พื้นที่/ปริมาณ 
สหกรณ ์ ทั้งหมด ที่รับบริการ เทียบกบัทั้งหมด การให้บริการ 
   (ร้อยละ) (ไร)่ , (ตัน) 

1. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว       
    - สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสัย จ ำกัด  8,930 132 1.57 2,484 
    - สหกรณ์กำรเกษตรหว้ยเม็ก จ ำกัด  2,108 100 4.74 200 
2. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์     
    - สหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด 600 239 39.83 3,476.35 1/ 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ   
หมายเหตุ : 1/ หมำยถึง ปริมำณตนั 
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2.1.3) ค่าบริการของสหกรณ์      
กำรแสดงกำรเปรียบเทียบค่ำบริกำรกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร

แก่สมำชิกสหกรณ์ก่อน - หลัง กำรเข้ำร่วมโครงกำร ทั้งในระยะน ำร่อง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสัย จ ำกัด 
จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ และระยะขยำยผล ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตร 
ห้วยเม็ก จ ำกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ และสหกรณ์กำรเกษตรแวงน้อย จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น (ตำรำงที่ 4)  

  

ตารางท่ี 4 ค่าบริการสมาชิกที่เรียกเก็บจากการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร         
 

 ระยะน าร่อง ระยะขยายผล 
สหกรณ์ การเข้าร่วมโครงการ การเข้าร่วมโครงการ 

 ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม 
1. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว (บาท/ไร่) 
    - สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวสิยั จ ำกัด 300 300 - - 
    - สหกรณ์กำรเกษตรห้วยเม็ก จ ำกัด - - 700 700 
2. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (บาท/ตัน) 
    - สหกรณ์กำรเกษตรนิคมสูงเนนิ จ ำกัด 160 130 - - 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ 
หมายเหตุ : 1. อัตรำค่ำบริกำรของสหกรณผ์ู้ปลูกข้ำว หมำยถึง อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับข้ำวหอมมะลิ  
               2. สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกดั ค่ำบริกำร 700 บำท/ไร่ กรณีข้ำวเหนียว และ 800 บำท/ไร่  
                   กรณีข้ำวหอมมะล ิ
 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้จัดกำรสหกรณ์ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงสหกรณ์ที่เก็บข้อมูล
มีหลักในกำรคิดค่ำบริกำร คือ เก็บค่ำบริกำรในอัตรำที่ใกล้เคียงกับต้นทุนที่ด ำเนินกำรแต่ต่ ำกว่ำรำคำตลำด
เพ่ือช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์  

(1) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว     
 (1.1) ระยะน าร่อง    

 สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ำร่วม
โครงกำรในระยะน ำร่อง สหกรณ์คิดค่ำบริกำรกำรใช้รถเก่ียวนวดข้ำว ส ำหรับสมำชิก 300 บำท/ไร่ เท่ำกัน 
ทั้งก่อน - หลัง กำรเข้ำร่วมโครงกำร (ปีเพำะปลูก 2558 และ 2559) ดังนั้น ค่ำบริกำรของสหกรณ์      
จึงไม่แตกต่ำงกันเมื่อเทียบกับก่อนเข้ำร่วมโครงกำร   

(1.2) ระยะขยายผล  
 สหกรณ์กำรเกษตรห้วยเม็ก จ ำกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ เข้ำร่วม

โครงกำรในระยะขยำยผล สหกรณ์คิดค่ำบริกำรกำรใช้รถเกี่ยวนวดข้ำว (ข้ำวหอมมะลิ) ส ำหรับสมำชิก 
700 บำท/ไร่ เท่ำกันทั้งก่อน - หลัง กำรเข้ำร่วมโครงกำร (ปีเพำะปลูก 2558/2559 และ 2559/2560) 
ดังนั้น ค่ำบริกำรของสหกรณ์จึงไม่แตกต่ำงกันเมื่อเทียบกับก่อนเข้ำร่วมโครงกำร      

(2) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     
 สหกรณ์นิคม สูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ เข้ำร่วมโครงกำร   

ในระยะน ำร่อง ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร (ปีเพำะปลูก 2558/2559) สหกรณ์คิดค่ำบริกำรกำรใช้เครื่องสี
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ส ำหรับสมำชิก 160 บำท/ตัน หลังเข้ำร่วมโครงกำรใน (ปีเพำะปลูก 2559/2560) 
คิดค่ำบริกำรส ำหรับสมำชิก 130 บำท/ตัน หรือค่ำบริกำรลดลงร้อยละ 18.75 จำกปีเพำะปลูกก่อนหน้ำ 
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เนื่องจำกสหกรณ์ได้รับกำรสนับสนุนเครื่องสีข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร (ร้อยละ 90 
ของมูลค่ำเครื่องจักรกลกำรเกษตร)  

2.1.4) รายได้จากการให้บริการ    
เมื่อพิจำรณำรำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุ่มตัวอย่ำงสหกรณ์ พบว่ำ 

สหกรณ์ที่ได้รับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรในระยะน ำร่อง (สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด และ
สหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด) สำมำรถด ำเนินกำรให้บริกำรได้ก่อนสหกรณ์ในระยะขยำยผล (สหกรณ์
กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด) นอกจำกนี้ สหกรณ์แต่ละแห่งยังได้รับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและ            
เริ่มด ำเนินกำรไม่พร้อมกัน และเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรยังมีขนำดไม่เท่ำกันด้วย อีกทั้ง ยังอยู่ในระยะ 
ปีที่ 2 ของโครงกำร จึงเปรียบเทียบรำยได้ค่อนข้ำงยำก (ตำรำงที่ 5)  

 

ตารางท่ี 5 ประมาณการรายได้จากการให้บริการของสหกรณ์                
 

ชื่อสหกรณ์ ช่วงเวลาการให้บริการ ระยะเวลา รายได้ 
  (โดยประมาณ) (บาท) 

1. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว    
    - สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวสิัย จ ำกัด ปีเพำะปลูก 2559/2560 4 – 5 เดือน 745,200 
    - สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด 10 พ.ย. 2559 – 30 ม.ค. 2560 3 เดือน 235,000 
2. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
    - สหกรณ์ นิคมสูงเนิน จ ำกัด พ.ย. 2559 – มี.ค. 2560 5 เดือน 477,822 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ                
หมายเหตุ : รำยได้ หมำยถึง รำยได้ที่ยังไม่หักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
 

2.2) เกษตรกรสมาชิก  
 2.2.1) การรับทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการฯ 

ในภำพรวม เกษตรกรสมำชิกส่วนใหญ่รับทรำบข่ำวสำรโครงกำรจำกสหกรณ์ฯ 
ที่ตนเองเป็นสมำชิกคิดเป็นร้อยละ 88.90 และส่วนที่เหลือรับทรำบข่ำวจำก เอกสำร/แผ่นพับ เพ่ือนบ้ำน 
และจำกแหล่งอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.10 

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยสหกรณ์ พบว่ำ สมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตร 
เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ รับทรำบข่ำวโครงกำรฯ 
จำกกำรแจ้งข่ำวของสหกรณ์ท้ังหมด (ร้อยละ 100.00) ขณะที่สมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ร้อยละ 71.44 รับทรำบข่ำวจำกสหกรณ์ฯ และส่วนที่เหลือร้อยละ 28.56 รับทรำบข่ำว
จำกเอกสำร/แผ่นพับ เพื่อนบ้ำน และจำกแหล่งอื่น ๆ (ตำรำงที่ 6) 
 

ตารางท่ี 6 การรับทราบข่าวสารโครงการของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร   
 

หน่วย : ร้อยละ  
สหกรณ์ แหล่งการรับทราบข่าวโครงการ 

 สหกรณ์แจ้งข่าว เอกสาร/แผ่นพับ เพ่ือนบ้าน อื่น ๆ 
1. สหกรณฯ์ เกษตรวสิัย จ ำกดั  100.00 - - - 
2. สหกรณฯ์ ห้วยเม็ก จ ำกัด  71.44 9.52 9.52 9.52 
3. สหกรณฯ์ นิคมสูงเนิน จ ำกัด  100.00 - - - 

เฉลี่ย 88.90 3.70 3.70 3.70 
ที่มา : จำกกำรส ำรวจ 
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2.2.2) พื้นที่ท าการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง   
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้ใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำง

กำรเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่ปลูกข้ำวเฉลี่ยสูงกว่ำ และ
ข้อมูลมีกำรกระจำยตัวมำกกว่ำ (ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) = 17.93) ในส่วนของสหกรณ์กำรเกษตร 
ห้วยเม็ก จ ำกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยพ้ืนที่ปลูกข้ำวเฉลี่ยของทั้ง 2 แห่ง คือ 26.25 ไร่/รำย ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่ำงเกษตรกรผู้ใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ 
มีพ้ืนที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 25.13 ไร่/รำย ทั้ง 2 กรณี พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
และผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีพ้ืนที่เพำะปลูกใกล้เคียงกัน แต่ข้อมูลมีกำรกระจำยตัวค่อนข้ำงมำก (ตำรำงที่ 7) 
 

ตารางท่ี 7 พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากสหกรณ์     
 

 จ านวนเกษตรกร พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย S.D. สูงสุด ต่ าสุด 
 (ราย) (ไร่/ราย) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 
1. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว      
    - สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวสิัย จ ำกัด  18 39.11 17.93 70 9 
    - สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด  18 13.39 8.83 34 4 
2. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      
    - สหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด 15 25.13 17.82 60 5 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ 
 
2.2.3) พฤติกรรมการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร   

กำรเปรียบเทียบจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรผู้ใช้บริกำร
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร ก่อน - หลัง จำกสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 
สมำชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว (ทั้งระยะน ำร่องและระยะขยำยผล) ใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรอ่ืน ๆ เป็นหลัก 
หรือร้อยละ 83.33 ส ำหรับสหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด และร้อยละ 100.00 
ส ำหรับสหกรณ์กำรเกษตรห้วยเม็ก จ ำกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ ขณะที่สมำชิกสหกรณ์ที่ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(ระยะน ำร่อง) จะใช้บริกำรจำกสหกรณ์เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 60.00 สำเหตุที่สมำชิกสหกรณ์ใช้บริกำร
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรจำกแหล่งอ่ืน ๆ เป็นหลัก เนื่องจำกสหกรณ์บำงแห่งยังไม่มีเครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตรเป็นของตัวเองในกำรให้บริกำร หรือบำงแห่งมีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรจ ำนวนน้อยและไม่เพียงพอ
กับควำมต้องกำรรับบริกำร (ตำรำงที่ 8) 

หลังเข้ำร่วมโครงกำร สมำชิกสหกรณ์ทั้งผู้ปลูกข้ำวและผู้ปลูกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ มีแนวโน้มจะมำใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์มำกขึ้น และลดกำรใช้บริกำร
จำกผู้ประกอบกำรอ่ืน ๆ ลง โดยสหกรณ์กำรเกษตรห้วยเม็ก จ ำกัด สหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด และสหกรณ์
กำรเกษตรเกษตรวิสัย จ ำกัด มีสมำชิกมำใช้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 93.75 73.33 และ 55.56 ตำมล ำดับ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร จำกผู้ประกอบกำรอ่ืน ๆ แม้ว่ำจะลดลงแต่ก็ยังคงมีอยู่ 
เนื่องจำกสหกรณ์กำรเกษตรยังมีจ ำนวนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรสมำชิก 
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ตารางที่ 8 จ านวนสมาชิกผู้ใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อน – หลัง สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 
 

หน่วย : ร้อยละ 
 จ านวนผู้ใช้บริการเครือ่งจักรกลการเกษตร 

สหกรณ ์ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
 สหกรณ์

การเกษตร 
ผูป้ระกอบการ ทั้ง 2 อย่าง สหกรณ์

การเกษตร 
ผูป้ระกอบการ ทั้ง 2 อย่าง 

สหกรณผ์ูป้ลูกข้าว       
- สหกรณ์กำรเกษตร 
  เกษตรวิสัย จ ำกัด     

16.67 83.33 - 55.56 
 

5.56 
 

38.89 
 

- สหกรณ์กำรเกษตร 
  ห้วยเม็ก จ ำกัด     

- 100.00 - 93.75 - 6.25 
 

สหกรณผ์ูป้ลูกข้าวโพด       
- สหกรณ์กำรเกษตร 
  สูงเนิน จ ำกัด     

60.00 33.33 6.67 73.33 20.00 6.67 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ  
 

2.3) ประเด็นข้อค้นพบ     
2.3.1) จ ำนวนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรมีน้อย เช่น รถเกี่ยวนวดข้ำว เฉลี่ย 2 คัน/

สหกรณ์ ท ำให้สมำชิกสหกรณ์ต้องรอคิวในกำรใช้บริกำรนำน บำงรำยหันไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำร
เอกชนที่มีจ ำนวนมำกในพ้ืนที่ นอกจำกนี้ กำรให้บริกำรของสหกรณ์จะก ำหนดให้สิทธิ์กำรใช้บริกำร       
แก่สมำชิกของสหกรณ์ และสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล เช่น กำรส่งเสริมระบบ
เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น เป็นล ำดับแรกก่อน   

2.3.2) กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขโครงกำร ซึ่งโครงกำรก ำหนดให้สหกรณ์ที่เข้ำร่วม
โครงกำรต้องจัดท ำระเบียบกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่สหกรณ์สนับสนุน จัดท ำฐำนข้อมูล
สมำชิกที่มำใช้บริกำร และจัดอบรมควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร ผลกำรส ำรวจสหกรณ์ 4 แห่ง 
พบว่ำ สหกรณ์ตัวอย่ำงบำงแห่งยังไม่ได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่โครงกำรก ำหนด เช่น กำรจัดท ำระเบียบ
กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร (สหกรณ์กำรเกษตรแวงน้อย จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น เท่ำนั้น   
ที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว คือ จัดท ำ “ระเบียบ สหกรณ์กำรเกษตรแวงน้อย จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้บริกำรเครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตรเพ่ือลดต้นทุน พ.ศ. 2560”) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสมำชิกผู้มำใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตร (สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด เท่ำนั้น ที่จัดท ำฐำนข้อมูลสมำชิก ซึ่งมีข้อมูลเฉพำะพ้ืนที่
ท ำนำเท่ำนั้น ยังไม่มีข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน กำรกู้เงิน เป็นต้น แต่มีแผนจะเริ่มด ำเนินกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในเดือนมิถุนำยน 2560 และท ำเฉพำะนำแปลงใหญ่เท่ำนั้น หรือกำรจัดฝึกอบรม
ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรแก่สมำชิก (สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด 
คำดว่ำจะมีแผนจัดอบรมเรื่อง กำรดูแลรักษำรถเก่ียวนวดข้ำวในเดือนมิถุนำยน 2560)  

2.4) ข้อเสนอแนะ          
 ในช่วงแรก กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีกำรตรวจติดตำม ให้ค ำแนะน ำกำรบริหำรจัดกำร

กำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรแก่สหกรณ์ โดยเฉพำะกำรท ำแผนกำรให้บริกำร และฐำนข้อมูลกำรใช้
บริกำรสมำชิก เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรให้บริกำรที่สอดคล้องควำมต้องกำรของสมำชิก ซึ่งจะช่วยให้สมำชิก
ของสหกรณ์ลดต้นทุนในส่วนของค่ำจ้ำง ขณะเดียวกันสหกรณ์ก็มีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำร
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 



79 

 

3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
 ควรทบทวนโครงกำรโดยละเอียดเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรและปฏิบัติได้จริง โดยให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร   
 

  2.3.9 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
   ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว 

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์กำร
สะพำนปลำ ด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือให้ผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย 5 ชนิด ได้แก่ ข้ำว พืชผัก ไก่ สุกร 
และกุ้ง ที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำน ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ (Good Agricultural Practice : GAP) 
ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ตั้งแตป่ีงบประมำณ 2557 - 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ด้านพืช 

1.1) กรมการข้าว 
1.1.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว (GAP - Seed) ประกอบด้วย 

กำรตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้ำว ในแปลงเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 1,000 แปลง สถำนที่รวบรวม       
คัดบรรจุ เมล็ดพันธุ์ข้ำว 60 แห่ง และกำรจัดท ำคู่มือเอกสำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
1,2   ชุด ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย  

1.1.2) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวให้ได้มำตรฐำน GAP จ้ำงตรวจประเมิน
ระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำรตรวจประเมินแบบรำยเดี่ยว กำรตรวจแปลงเก่ำ
เพ่ือคงอำยุกำรรับรองแปลง 30,000 แปลง แปลงใหม่ที่ยื่นขอกำรรับรองแปลง 7,000 แปลง             
อยู่ระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำวแบบกลุ่ม โดยกำรตรวจรับรอง
เพ่ือคงอำยุกำรรับรองกลุ่ม 120 กลุ่ม และตรวจรับรองกลุ่มใหม่ 70 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล (ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก) กำรตรวจประเมินแบบรำยเดี่ยว 
แปลงเก่ำเพ่ือคงอำยุกำรรับรองแปลง 8,000 แปลง แปลงใหม่ที่ยื่นขอกำรรับรองแปลง 1,000 แปลง 
และกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำวแบบกลุ่ม เพ่ือคงอำยุกำรรับรองแบบกลุ่ม 30 กลุ่ม ด ำเนินกำร
ครบตำมเป้ำหมำยทุกกิจกรรม และส่วนที่จะเข้ำรับกำรตรวจประเมินส่วนภำคใต้จ้ำงตรวจประเมินผล
ระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคใต)้ กำรตรวจรับรองแปลงเก่ำเพ่ือคงอำยุกำรรับรอง 2,278 แปลง และแปลงใหม่
ที่ยื่นขอกำรรับรองแปลง 2,040 แปลง อยู่ระหว่ำงกำรตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภำยนอก (Outsource) 
และกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำวแบบกลุ่ม โดยกำรตรวจรับรองเพ่ือคงอำยุกำรรับรองแบบกลุ่ม 
14 กลุ่ม และกลุ่มใหม่เพ่ือให้กำรรับรอง 30 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงกำรจ้ำงผู้ตรวจประเมินภำยนอก (Outsource) 

1.1.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรผลิตข้ำวตำมระบบ GMP/HACCP โรงสีข้ำว 
ด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 7 โรง หรือร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 โรง (ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง น่ำน 
เชียงใหม่ เชียงรำย มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด และอุบลรำชธำนี) และผลิตภัณฑ์ข้ำว ด ำเนินกำรแล้ว 4 แห่ง 
หรือร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 10 แห่ง (ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง เชียงรำย เชียงใหม่ และร้อยเอ็ด)       
จ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์สำรเคมีตกค้ำงในดิน น้ ำ และผลผลิตข้ำวเปลือก 500 ตัวอย่ำง และจัดท ำคู่มือ
เอกสำรกำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 55,000 ชุด ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.4) จัดสรรงบประมำณ 73.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 18.39 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 24.95 ของงบประมำณที่จัดสรร 
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1.2) กรมประมง 
  1.2.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมงให้ได้มำตรฐำนตลอดทั้ง

กระบวนกำรผลิตจำกต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ประกอบด้วย ตรวจประเมินฟำร์มตำมเกณฑ์มำตรฐำน 32,444 ฟำร์ม 
หรือร้อยละ 101.39 ของเป้ำหมำย 32,000 ฟำร์ม และโรงงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 316 โรงงำน หรือ    
ร้อยละ 102.93 ของเป้ำหมำย 307 โรงงำน 

1.2.2) เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ ตรวจวิเครำะห์คุณภำพหอยสองฝำ
และน้ ำทะเล 7,363 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 99.50 ของเป้ำหมำย 7,400 ตัวอย่ำง โรคสัตว์น้ ำเพ่ือกำรส่งออก 
11,436 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 100.65 ของเป้ำหมำย 11,362 ตัวอย่ำง และโรคสัตว์น้ ำชำยฝั่งและ         
เฝ้ำระวังโรคกุ้งทะเล (เฝ้ำระวังเชิงรุกและเฝ้ำระวังเชิงรับ) 25,777 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 57.80 ของเป้ำหมำย 
44,600 ตัวอย่ำง 

1.2.3) พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 560,430 ครั้ง หรือร้อยละ 
186.81 ของเป้ำหมำย 300,000 ครั้ง  

1.2.4) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรประมงสู่ตลำดอำเซียน 211 รำย หรือร้อยละ 105.50 ของเป้ำหมำย 200 รำย แก้ไข
ปัญหำกำรเกิดโรคระบำดในกุ้ง ตรวจคัดกรองโรคระบำดในกุ้งทะเล 117,160 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 167.37 
ของเป้ำหมำย 70,000 ตัวอย่ำง และผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล      
โดยด ำเนินกำรแล้วในรูปแบบซอง 109,484 ซอง และในรูปแบบบรรจุขวด 251,789 ขวด รวมทั้งสิ้น 
361,273 ซองต่อขวด ร้อยละ 120.42 ของเป้ำหมำย 300,000 ซองต่อขวด  

1.2.5) จัดสรรงบประมำณ 437.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 378.65 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 86.49 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.2.6) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
(1) ควำมล่ำช้ำในกำรตรวจประเมินแปลงและกำรได้ใบรับรองมำตรฐำน      

ท ำให้เกษตรกรบำงรำยต้องขอใบรับรองชั่วครำว 
(2) หน่วยงำนต้องเร่งรัดด ำเนินงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ใบรับรองตำมก ำหนด รวมทั้งแจ้งเกษตรกรให้เตรียมเอกสำรให้พร้อมในกำรขอต่ออำยุใบรับรองมำตรฐำนฟำร์ม 
 1.3) กรมปศุสัตว์ 

      1.3.1) สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ได้รับบริกำรพัฒนำและตรวจประเมินมำตรฐำน 
66,644 แห่ง หรือร้อยละ 153.73 ของเป้ำหมำย 43,350 แห่ง 

1.3.2) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพ ตัวอย่ำงสินค้ำปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
337,602 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 101.42 ของเป้ำหมำย 332,880 ตัวอย่ำง  

1.3.3) จัดสรรงบประมำณ 504.87 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 489.06 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 96.87 ของงบประมำณที่จัดสรร  

1.4) กรมวิชาการเกษตร  
1.4.1) แหล่งผลิตได้รับกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบจัดกำรคุณภำพ 

GAP พืช (ผัก/ผลไม้) 73,036 แปลง หรือร้อยละ 103.06 ของเป้ำหมำย 70,870 แปลง โดยมีแปลงที่ผ่ำน
กำรรับรองแล้ว 41,156 แปลง พ้ืนที่ 254,558 ไร่ โรงงำนคัดบรรจุ แปรรูปได้รับกำรตรวจสอบเพ่ือรับรอง         
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรตำมระบบ GMP /HACCP 816 โรงงำน หรือร้อยละ 136 ของเป้ำหมำย 600 โรงงำน 
โดยมีโครงกำรที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว 75 โรงงำน และห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัย      
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กำรผลิตได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล โดยกำรรักษำสภำพ/ขอบข่ำยกำรรับรอง/เตรียมควำมพร้อม
เพ่ือยื่นขอรับรองมำตรฐำน ISO/IEC: 17025 จ ำนวน 10 ห้องปฏิบัติกำร ครบตำมเป้ำหมำย  

1.4.2) จัดสรรงบประมำณ 130.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 129.16 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.33 ของงบประมำณที่จัดสรร  

1.5) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1.5.1) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในกำรเป็นวิทยำกรเกษตรกร 500 รำย อบรมเกษตรกร

หลักสูตร GAP อำสำ 882 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรตำมระบบ GAP พืช 
34,176 รำย หรือร้อยละ 100.60 ของเป้ำหมำย 33,972 รำย และติดตำมให้ค ำปรึกษำและประเมิน
แปลงเบื้องต้นตำมระบบ GAP พืช 34,188 รำย หรือร้อยละ 100.26 ของเป้ำหมำย 34,099 รำย  

1.5.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน จัดสัมมนำกำรพัฒนำเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชำคมอำเซียน 1 ครั้ง จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ หลักสูตรเทคโนโลยี 
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ครั้ง จัดเวทีเรียนรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 3,800 รำย พำเกษตรกรศึกษำดูงำน 
85 กลุ่ม และจัดประชุมเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำดระหว่ำงสมำชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
ชุมชนกับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ 2,850 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

1.5.3) จัดสรรงบประมำณ 212.85 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 204.54 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 96.10 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.5.4) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 3) 
(1) กำรพำเกษตรกรไปศึกษำดูงำนด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงน้อย 
(2) ควรเร่งรัดด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด เพื่อให้ทันเวลำและน ำมำใช้

ประโยชน์ในกำรผลิตหรือแปรรูปของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

1.6) ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
1.6.1) ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

และอำหำร กำรจัดท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับ เสร็จแล้วจ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ มำตรฐำนทุเรียน 
แช่เยือกแข็ง และมำตรฐำน GAP ฟำร์มไก่เนื้อ ครบตำมเป้ำหมำย  

1.6.2) กำรพัฒนำกำรผลิตสู่มำตรฐำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  
(1) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรใช้วัตถุดิบคุณภำพ ด ำเนินกำรโอนเงินงบประมำณ

ให้จังหวัดด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ครบตำมเป้ำหมำย 76 จังหวัด 
(2) สร้ำงระบบอำหำรศึกษำแล้ว 3 กิจกรรม โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร

โครงกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้กำรเกษตรเพ่ืออำหำรปลอดภัยในสถำนศึกษำจังหวัดน่ำน และจังหวัดขอนแก่น 
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดท ำพิมพ์หนังสือศำสตร์พระรำชำ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) พัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำเกษตร ส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำง/
ขนำดเล็กบนระบบคลำวด์ รวมทั้งขยำยผลกำรด ำเนินงำนของระบบสู่ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ 372 รำย 
หรือร้อยละ 186.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย โดยด ำเนินกำรในจังหวัดศรีสะเกษ พัทลุง ระยอง 
ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ สุรำษฏร์ธำนี นครรำชสีมำ รำชบุรี และพะเยำ 

(4) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตตำมมำตรฐำน และรณรงค์เพ่ือสร้ำง        
ควำมเชื่อมั่นในสินค้ำ Q 5 ครั้ง หรือร้อยละ 166.67 ของเป้ำหมำย ได้แก่ โครงกำรเกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจ
มำตรฐำน 1 รุ่น และหลักสูตรที่ปรึกษำเกษตรด้ำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 2 รุ่น หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภำพ
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กำรตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit)  1 รุ่น และกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินตำมมำตรฐำน มกษ. 9046 – 2560 
1 รุ่น 

(5) จัดท ำหลักสูตรด้ำนกำรมำตรฐำน และพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้แก่
บุคลำกร 3 หลักสูตร อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำหลักสูตร 

1.6.3) กำรพัฒนำอำหำรฮำลำลภำยใต้ยุทธศำสตร์ประเทศ พัฒนำด้ำนมำตรฐำนและ
ขีดควำมสำมำรถกำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำล 3 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย โดยด ำเนินกำรจัดสรร
งบประมำณอุดหนุนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 

1.6.4) จัดสรรงบประมำณ 46.39 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 40.72 ล้ำนบำท หรือ  
ร้อยละ 87.77 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.7) องค์การสะพานปลา 
 1.7.1) ก่อสร้ำงโรงคลุม และลำนจอดรถท่ำเทียบเรือประมงชุมพร 1 แห่ง ได้มี    

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว 19,600,000 บำท หรือร้อยละ 98.29 ของงบประมำณ  
ที่ได้รับจัดสรร 19,940,000 บำท (งบเหลือจ่ำย 340,000) และพัฒนำเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ำย
สัตว์น้ ำ จ ำนวน 12 แห่ง มีกำรเบิกจ่ำยแล้ว 14,983,200 บำท หรือร้อยละ 98.25 ของบประมำณ      
ที่ได้รับจัดสรร 15,250,000 บำท (งบเหลือจ่ำย 266,800) ส่วนกำรปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือ          
ประมงระนอง จ ำนวน 1 แห่ง เบิกจ่ำยแล้ว 10,372,600 บำท หรือร้อยละ 16.23 ของงบประมำณ    
ที่รับจัดสรร 63,899,300 บำท (เบิกจ่ำยงบปี 59 ครบเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 60 และเริ่มเบิกจ่ำยงบปี 60 
งวดแรก 10,372,600 บำท ที่เหลือเป็นงบผูกพันปี 60) 

1.7.2) จัดสรรงบประมำณ 99.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 44.96 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 45.37 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 
2.4 งานบริหารจัดการภาครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (FTA) 

  โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า AFTA (ปีท่ี 4) เป็นโครงกำรติดตำมประเมินผลต่อเนื่อง ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์ประเมินผล 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตมะพร้ำว     
โดยกำรสำธิตปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เป้ำหมำยเกษตรกร 250 รำย ส่งเสริมปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่ำ รำยละ 2 ไร่ พ้ืนที่ 500 ไร่ มะพร้ำวพันธุ์ดีที่อำยุมำกกว่ำ 40 ปีขึ้นไป หรือต้นที่ถูกท ำลำย
จำกศัตรูมะพร้ำวในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช 
ตำมล ำดับ ระยะเวลำโครงกำร 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 (ปีที่ 3 เริ่ม 5 มีนำคม 2559 - 4 มีนำคม 2560)
และ (ปีที่ 4 เริ่ม 5 มีนำคม 2560 - 4 มีนำคม 2561) 

1) ผลการด าเนินงาน  
  1.1) จัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

จำกส่วนกลำง และส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่โครงกำร รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมแล้ว 
จ ำนวน 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  

 1.2) รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือฝึกปฏิบัติ ด้ำนกำรปลูกและกำรดูแลรักษำมะพร้ำว 
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ รวม 250 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.3) จัดท ำศูนย์เรียนรู้กำรปลูกมะพร้ำวแล้ว 4 ศูนย์ ครบตำมเป้ำหมำย 
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 1.4) จัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตแล้ว 250 รำย จ ำนวน 500 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.5) เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงพ้ืนที่ติดตำม
นิเทศงำนแก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 4 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 

  1.6) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำแก่เกษตรกร 
ปีที่ 2 จ ำนวน 80 ไร่ หรือร้อยละ 26.67 ของเป้ำหมำย 300 ไร่  

 1.7) กำรติดตำมนิเทศงำน ดูแลให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร จ ำนวน 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 
ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 

 1.8) จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จ ำนวน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.9) จัดสรรงบประมำณปีที่ 4 จ ำนวน  1.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.39 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

82.44 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
 2) ผลการติดตาม  

ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์  
ช่วงเดือนธันวำคม 2559 พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 1) 

(1) ต้นมะพร้ำวที่ปลูกมีกำรเจริญเติบโตและสมบูรณ์เป็นปกติดี คำดว่ำไม่เกิน 3 - 4 ปี 
มะพร้ำวในโครงกำรจะให้ผลผลิตแน่นอน อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรร้อยละ 54.05 ยังคงมีปัญหำโรคแมลง
ระบำดบ้ำงตำมฤดูกำลสร้ำงควำมเสียหำยต่อต้นมะพร้ำว และร้อยละ 27.03 ขำดแคลนน้ ำ/ภัยแล้ง 
ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ส่วนปัญหำอ่ืน ๆ เช่น ดินเสื่อมคุณภำพ และน้ ำท่วมขัง พบบ้ำงเล็กน้อย  

(2) ส ำหรับพืชที่ปลูกแซมในแปลงพื้นที ่ปลูกมะพร้ำวของเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุน         
จำกโครงกำร ร้อยละ 20 ได้รับผลผลิตแล้ว เช่น ผักเหลียง ชะอม กล้วย ฯลฯ ซึ่งนอกจำกน ำไปบริ โภค          
ในครัวเรือนแล้ว บำงส่วนยังน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริมด้วย  

 (3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรอบรมจำกโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 49.14 มีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำกที่สุด และร้อยละ 45.71 ระดับมำก โดยต้องกำรให้หน่วยงำนมีกำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำแปลงสำธิตที่ได้รับกำรสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกำรปลูกมะพร้ำวแก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป 

 (4) ข้อเสนอแนะ 
 ควรเร่งแก้ปัญหำและเตรียมกำรเฝ้ำระวังโรคแมลงระบำด เพ่ือไม่ให้เกิดกำรระบำดในวงกว้ำง 

เนื่องจำกในพ้ืนที่ยังพบกำรระบำดจำกแมลงด ำหนำม และหนอนหัวด ำอยู่  
ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  

สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช ระหว่ำงวันที่ 16 - 27 กรกฎำคม 2560 ประเด็นที่พบดังนี้  
(1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรระดับมำกที่สุด จำกกำรด ำเนินกำร

ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรชี้แจง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ คุณภำพของต้นกล้ำ และปัจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ 
และพันธุ์พืชร่วม อำทิเช่น กล้วย มะม่วง มะนำว ผักหวำน ฯลฯ ด้ำนปัญหำที่เกษตรกรประสบในพ้ืนที่  
ร้อยละ 91.11 มีปัญหำแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 17.78 ดินเสื่อมคุณภำพ ร้อยละ 9.63 มีน้ ำท่วมขัง/อุทกภัย 
และร้อยละ 6.22 ขำดแคลนน้ ำ/ภัยแล้ง  
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(2) ข้อเสนอแนะ 
(2.1) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ควำมรู้เกษตรกรป้องกันแก้ไขปัญหำ

และเตรียมกำรเฝ้ำระวังโรคแมลงระบำด เพ่ือไม่ให้เกิดกำรระบำดในวงกว้ำง  เนื่องจำกในพ้ืนที่ยังพบ       
กำรระบำดจำกแมลงด ำหนำม และหนอนหัวด ำ อยู่บ้ำง  

(2.2) ควรมีกำรพัฒนำแปลงสำธิตที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรที่มีศักยภำพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดี เพ่ือให้เกิดกำรขยำยผลไปสู่เกษตรกรในพ้ืนที่
ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจต่อไป 

 
 

********************************* 
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                       ไตรมาส 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงกระบอืใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตกระบอื

ทัง้ระบบแบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 25,000 ไร่

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5,000 ราย (500 กลุ่ม) เล้ียงกระบอืรวมทัง้ส้ิน 25,000 ตัว 
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,844,500,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 1,500,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 344,500,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีป่ลูกข้าว  
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 25 45.45   (มติ ค.ร.ม. เมือ่วันที ่18 ตุลาคม 2559 ใหเ้พิม่
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 25,000 7,800 31.20   พืน้ทีเ่ปา้หมายโครงการเปน็ 55 จังหวัด
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 5,000 1,560 31.20

กลุ่ม 500 186 37.20
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 1. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

 1) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งกระบอื

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

2. การสนับสนุนสินเชื่อ
   2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย  -  -  -

กลุ่ม 500 120 24.00
บาท 1,500,000,000 122,846,354 8.19   (มติ ค.ร.ม. เมือ่วันที ่19 กันยายน 2560 

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท  -  -  -   ใหข้ยายเวลาจ่ายเงินกู้โครงการฯ จากเดิม 
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท  -  -  -   30 กันยายน 2560 เปน็ 31 มีนาคม 2561
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 500 91 18.20

ราย 5,000 915 18.30
4. การส่งเสริมการเล้ียงกระบอืแก่เกษตรกร
    4.1 การจัดหากระบอืแม่พนัธุ์ ตัว 25,000 6,000 24.00
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงกระบอื ราย 5,000 1,200 24.00
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวกระบอื (ไมโครชิพ) ตัว 25,000  -  -
    4.4 ผสมเทยีมกระบอื ตัว 25,000  -  -
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 5,000 1,560 31.20
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 5,000 1,502 30.04

ไร่ 25,000 7,510 30.04
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 500  -  -
          คร้ัง 4  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,844,500,000 153,799,854 8.34
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                       ไตรมาส 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตโคเนือ้ทัง้ระบบ

แบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน 

รวมทัง้ส้ินจ านวน 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24,00 ราย (2,400 กลุ่ม) เล้ียงโคเนือ้รวมทัง้ส้ิน 120,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 10,907,400,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 9,000,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 1,907,400,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีป่ลูกข้าว
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 38 69.09   (มติ ค.ร.ม. เมือ่วันที ่18 ตุลาคม 2559 ใหเ้พิม่
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 120,000 59,295 49.41   พืน้ทีเ่ปา้หมายโครงการเปน็ 55 จังหวัด
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 24,000 11,859 49.41

กลุ่ม 2,400 1,413 58.88
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 2) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งโคเน้ือ

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

2.การสนับสนุนสินเชื่อ
   2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 2,400 959 39.96   (มติ ค.ร.ม. เมือ่วันที ่19 กันยายน2560 ใหข้ยาย

บาท 9,000,000,000 1,029,327,785 11.44   เวลาจ่ายเงินกู้โครงการฯ จากเดิม 30 กันยายน
  2560 เปน็ 31 มีนาคม 2561

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท  -  -  -
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท  -  -  -
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 2,400 735 30.63

ราย 24,000 7,350 30.63
4. การส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้แก่เกษตรกร
    4.1 การจัดหาโคเนือ้แม่พนัธุ์ ตัว 120,000 57,950 48.29
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงโคเนือ้ ราย 24,000 1,220 5.08
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวโคเนือ้ (ไมโครชิพ) ตัว 120,000  -  -
    4.4 ผสมเทยีมโคเนือ้ ตัว 120,000  -  -
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 24,000 11,859 49.41
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 24,000 11,088 46.20

ไร่ 120,000 55,440 46.20
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 2,400  -  -
          คร้ัง 4  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,907,400,000 1,262,112,785 11.57
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                       ไตรมาส 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงแพะใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตแพะทัง้ระบบแบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 2,5000 ไร่ 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 ราย (50 กลุ่ม) เล้ียงแพะรวมทัง้ส้ิน 16,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 5 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึงป ี30 กันยายน 2564 )
งบประมาณของโครงการ จ านวน 149,564,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 116,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 33,564,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีก่ารผลิต
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 8 14.55   (มติ ค.ร.ม. เมือ่วันที ่18 ตุลาคม 2559 ใหเ้พิม่
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 800 32.00   พืน้ทีเ่ปา้หมายโครงการเปน็ 55 จังหวัด
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
     1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 500 160 32.00

กลุ่ม 50 19 38.00
2.การสนับสนุนสินเชื่อ
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย  -  -  -   (มติ ค.ร.ม. เมือ่วันที ่19 กันยายน 2560 ใหข้ยาย

กลุ่ม 50 11 22.00   เวลาจ่ายเงินกู้โครงการฯ จากเดิม 30 กันยายน
บาท 116,000,000 9,292,000 8.01   2560 เปน็ 31 มีนาคม 2561
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

 3) โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไมเ่หมาะสมเพ่ือส่งเสรมิการเลีย้งแพะ

หน่วย
เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วย
เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท  -  -  -
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท  -  -  -
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 50 11 22.00

ราย 500 110 22.00
4. การส่งเสริมการเล้ียงแพะแก่เกษตรกร
    4.1 การจัดหาแพะพอ่แม่พนัธุ์ ตัว 16,000 3,520 22.00
          1) แม่พนัธุ์ ตัว 15,000 3,300 22.00
          2) พอ่พนัธุ์ ตัว 1,000 220 22.00
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะ ราย 500 110 22.00
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวแพะ ตัว 16,000  -  -
    4.4 การดูแลสุขภาพแพะ ราย 500  -  -
    4.5 ผสมเทยีมแพะ ตัว 3,000  -  -
    4.6 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500 160 32.00
    4.7 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 500 146 29.20
    4.8 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -
          คร้ัง 4  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 149,564,000 12,522,000 8.37
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                       ไตรมาส 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการปลูกพชือาหารสัตว์เปน็การค้า ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพืน้ทีป่ลูกข้าว เพือ่ปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน  

จ านวน 500 ราย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ 3 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 85,780,000  บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 70,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 15,780,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

  ผล (1 ต.ค. 59 -  

30 ก.ย. 60)
1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีก่ารผลิต
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 2 3.64   (มติ ค.ร.ม. เมือ่วันที ่18 ตุลาคม 2559 ใหเ้พิม่
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 155 6.20   พืน้ทีเ่ปา้หมายโครงการเปน็ 55 จังหวัด
          1)  พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -
          2)  พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 500 31 6.20

กลุ่ม 50 4 8.00
2. การสนับสนุนสินเชื่อ
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 50  -  -   (มติ ค.ร.ม. เมือ่วันที ่19 กันยายน 2560 ใหข้ยาย

บาท  -  -  -   เวลาจ่ายเงินกู้โครงการฯ จากเดิม 30 กันยายน
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 4) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการท านาหญา้

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



  ผล (1 ต.ค. 59 -  

30 ก.ย. 60)

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท  -  -  -   2560 เปน็ 31 มีนาคม 2561
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท  -  -  -
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 50 2 4.00

ราย 500 22 4.40
4. การส่งเสริมการท านาหญ้า  -
    4.1 จัดเตรียมดินและปลูกหญ้า ราย 500  -  -

ไร่  -  -
    4.2 จัดเตรียมเคร่ืองหัน่สับพชือาหารสัตว์ ชุด 500  -  -
    4.3 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500 31 6.20
    4.4 จัดท าระบบน้ า ไร่ 2,500 160 6.40
    4.5 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -
          คร้ัง 4  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 85,780,000 661,400 0.77
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                       ไตรมาส 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีก่ารปลูกข้าวในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม เปน็เกษตรกรรมทางเลือกอื่นทีเ่หมาะสมกับพืน้ที ่และปรับเปล่ียนระบบการผลิต

ของชาวนาใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที ่เพือ่สร้างความยั่งยืนในอาชีพใหแ้ก่ชาวนา
เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย 420,000 ไร่ ในพืน้ทีท่ านาไม่เหมาะสม (N) และพืน้ทีเ่หมาะสมน้อย (S3) โดยขยายพืน้ทีด่ าเนินการครอบคลุม

ทัว่ประเทศ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ สิงหาคม 2559 - กันยายน 2560
งบประมาณของโครงการ 2,595,096,000 บาท (งบด าเนินงาน 50,072,000 บาท งบอุดหนุน :งบกลาง 2,532,096,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  

30 ก.ย. 60)

1. พืน้ทีด่ าเนินโครงการ ไร่ 420,000 73,251 17.44

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย  - 39,902  -

3. ธกส. อนุมัติเงินใหเ้กษตรกรเพือ่ปรับเปล่ียนพืน้ทีแ่ละระบบน้ า บาท 2,532,096,000 394,280,000 15.57  * ใช้เงินจากงบกลาง : งบอุดหนุน

    3.1 การปรับปรุงพืน้ทีแ่ละสร้างระบบน้ า ราย 84,000 15,033 17.90   * ไร่ละ 2,000 บาท 73,151 ไร่

บาท 840,000,000 136,500,000 16.25

    3.2 การสนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 84,000 14,674 17.47  - ปจัจัยการผลิตด้านพชื ไร่ละ 3,000 บาท 

บาท 1,692,096,000 257,780,000 15.23    ไม่เกิน 5 ไร่/ราย ค่าใช้จ่ายการเล้ียงปลา 
   2,300 บาท/ครัวเรือน เล้ียงสัตว์เล็ก 

    2,844 บาท/ครัวเรือน
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5) ปรับเปลีย่นพ้ืนที่ปลกูข้าวไม่เหมาะสมเปน็เกษตรกรรมทางเลอืกอ่ืน

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 59 -  

30 ก.ย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

3.งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,072,000 20,880,000 41.70  * ใช้เงินจากงบกลาง : งบด าเนินงาน 

   (ปรับลดจากเดิม 78,000,000 บาท) 

  ได้รับงวดแรก 5,037,000 บาท
  และส านักงบประมาณอนุมัติงบประมาณ
  เพิ่มอีก 54,035,000 บาท
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานจัดรูปทีดิ่นกลาง  กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าและทีดิ่นของเกษตรกรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
                                                            2. เพือ่ใหเ้กษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานด้านการเกษตรทีดี่  ประกอบด้วย  คูส่งน้ า  คูระบายน้ า  ทางล าเลียงปจัจัยการผลิต-ผลผลิต 

    รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น (โฉนด)
3. เพือ่ยกระดับรายได้สุทธิจากการผลิตของเกษตรกรใหสู้งขึ้น

เปา้หมายของโครงการ                     1. สามารถส่งน้ าใหแ้ก่พืน้ทีเ่พาะปลูกได้ทัง้นาปแีละนาปรัง  พืน้ทีท่กุแปลงสามารถรับน้ าได้โดยตรงจากคูส่งน้ า และสามารถระบายน้ า
    ทีไ่ม่ต้องการออกสู่คูระบายน้ าได้โดยตรง

                                                           2. เกษตรกรสามารถใช้ทีดิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ขจัดปญัหาเร่ืองการแก่งแย่งน้ ากัน  และผลผลิตต่อไร่เพิม่มากขึ้น
3. เกษตรกรสามารถใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือทางการเกษตรได้โดยง่าย  ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้  และเกษตรกรเจ้าของทีดิ่น
ได้รับโฉนดทีดิ่นใหม่ ถูกต้องและรวดเร็ว

ระยะเวลาของโครงการ                     ปงีบประมาณ  2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 748,863,000 บาท (งานจัดรูปทีดิ่น 97,650,000 บาท, งานจัดระบบน้ า 651,213,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ส านักงานจัดรูปทีด่ินกลาง
  1. งานจัดรูปทีดิ่น 4 โครงการ
      1.1 ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 4 4 100.00
      1.2 วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 4 4 100.00
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หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

       2. โครงการจดัรูปที่ดนิและระบบน้ าเพ่ือการเกษตร
         ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 30 กันยายน 2560



แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

      1.3 จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจ คร้ัง 8 8 100.00
            และจัดท าบนัทกึยินยอม
      1.4 ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจ แหง่ 4 4 100.00
            เปน็เขตโครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.5 ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 4 4 100.00
      1.6 ด าเนินการออกแบบ แหง่ 4 4 100.00
      1.7 จัดต้ังกลุ่มใช้น้ า กลุ่ม 31 31 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 98,850,000 72,810,000 73.66  - ขออนุมัติขยายเวลาการใช้จ่ายเงินถึง

   31 มี.ค. 61 จ านวน 11.33 ล้านบาท
   แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจ านวน
   14.71 ล้านบาท

กรมชลประทาน
  1. งานจัดระบบน้ า 54 โครงการ
      1.1 ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วาง แหง่ 54 54 100.00
            โครงการส ารวจ
      1.2 วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 54 54 100.00
      1.3 จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจ คร้ัง 108 108 100.00
            และจัดท าบนัทกึยินยอม
      1.4 ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจเปน็ แหง่ 54 54 100.00
            เขตโครงการจัดรูปทีดิ่น
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แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

      1.5 ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 54 54 100.00
      1.6 ด าเนินการออกแบบ แหง่ 54 54 100.00
      1.7 ออกประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขต แหง่ 54 54 100.00
            โครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.8 ปดิประกาศพระราชกฤษฎกีา และปดิประกาศ แหง่ 54 54 100.00
            ผังแปลง
      1.9 จัดต้ังกลุ่มใช้น้ า กลุ่ม 216 216 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 651,150,000 600,330,000 92.20  - ขออนุมัติขยายเวลาการใช้จ่ายเงินถึง

   31 มี.ค. 61 จ านวน 29.61 ล้านบาท
   แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจ านวน
   21.21 ล้านบาท
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปน็หน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภณัฑ์ทีม่ีคุณภาพปลอดภยัทีผ่่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP GMP เปน็ต้น 

โดยเกษตรกรเปน็ผู้จ าหน่ายเอง เพือ่เปดิโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตทีเ่ปน็ลักษณะของทอ้งถิ่น และเพือ่ใหภ้าคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสใหค้วามร่วมมือ
ในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) 

เปา้หมายของโครงการ 69 จังหวัด 
ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 25,713,500 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59-  
30 ก.ย. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. จ านวนตลาดทีด่ าเนินการ จังหวัด 77 77 77 77 100.00
2. พฒันาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ คร้ัง 3 3 3 3 100.00  - หลักสูตรทีจ่ัดอบรม

   1.แนวคิดพฒันาตลาดเกษตรกร ป ี60
   2. ผู้จัดการตลาดเกษตรกรมืออาชีพ
   3.  พฒันาเครือข่ายเกษตรกร

3. พฒันาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร ราย 1,155 1,155 1,155 1,155 100.00  - พฒันาศักยภาพด้านเชื่อมโยงเครือข่าย
  ทางการตลาด เช่นประชุมเชื่อมโยง
  เครือข่าย สัมมนาการเจรจาธุรกิจ ฯลฯ

4. พฒันาตลาดเกษตรกร แหง่ 77 77 77 77 100.00  - สนับสนุนอุปกรณ์ทางการตลาด เช่น 
   เต็นท ์โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 100

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

3. โครงการตลาดเกษตรกร
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  - 30  กันยายน 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ผล



ผล (1 ต.ค. 59-  
30 ก.ย. 60)

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ผล

5. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร แหง่  -  - 854 854 100.00  - การจัดประชุมการจัดตลาดเกษตรกร
   ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
   คณะกรรมการตลาดเกษตรกร และ
   หน่วยงานภาคเอกชน เปน็ต้น

6. ประชาสัมพนัธ์ตลาดเกษตรกร แหง่ 1 1 1 1 100.00  - การประชาสัมพนัธ์การจัดงาน มหกรรม
   สินค้าเกษตร "เกษตรไทยก้าวหน้า
   ภายใต่ร่มพระบารมี ณ สวนลุมพนิี

7. พฒันาข้อมูลตลาดเกษตรกร เร่ือง  -  - 1 1 100.00  - เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานตลาด
   เกษตรกร เช่น 
   1.ส ารวจจ านวนเกษตรกร
   2.สินค้าทีจ่ าหน่าย
   3.รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า เพือ่
     จัดท าระบบการบริหารจัดการ และ
     พฒันาใหเ้ปน็ตลาดถาวร

8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,137,000  - 13,459,000 12,950,057 96.22
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ผล (1 ต.ค. 59-  
30 ก.ย. 60)

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ผล

กรมประมง
1. จ านวนตลาดทีด่ าเนินการ จังหวัด 77 77 50 49 98.00  - จังหวัดระนองขอยกเลิกการด าเนินงาน
2. จัดท าแบบสอบถาม และส ารวจความพงึพอใจผู้บริโภค แบบ 18,480 19,431 18,480 19,138 103.56    เนือ่งจากเจ้าของพืน้ทีข่อคืนพืน้ที่
3. จัดจ าหน่ายสินค้าประมงทีม่ีคุณภาพ คร้ัง 3,388 2,971 2,000 2,571 128.55    ในการจัดตลาด
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,114,700 4,510,199 6,914,700 6,718,663 97.16  - งบประมาณใช้ในกิจกรรม จัดท า

   แบบสอบถาม ส ารวจความพงึพอใจ/
   ผู้บริโภค ด าเนินการจัดจ าหน่ายสินค้า
   ประมงทีม่ีคุณภาพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ราย 1,000 1,000 900 900 100.00

    สินค้าเกษตร
บาท/วัน/คน 800 800 550 900 163.64

    จ าหน่ายในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง
แหง่ 78 78 30 30 100.00  - เพือ่สร้างกลุ่มผลิตสินค้าปลอดภยัที่

   เปน็สมาชิก สถาบนัเกษตรกร ทีม่ี
   ความพร้อมเข้าร่วมโครงการ

แหง่ 78 78 30 30 100.00  - การผลิตสินค้าปลอดภยัการจัดท าระบบ
   ตรวจสอบย้อนกลับ (QR Trace) เพือ่
   สร้างจุดเด่นทีเ่ปน็สินค้าปลอดภยั
   มุง่สู่เกษตรอินทรีย์
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1. เกษตรได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีจ่ าหน่าย

2. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการน าสินค้าเกษตรมา

4. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

3. ประเมิน/คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 59-  
30 ก.ย. 60)

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ผล

แหง่ 30 30 30 30 100.00  - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปา้ย โต๊ะ
    เกษตรกรของสหกรณ์    เก้าอี้ ชั้นวางของ โน๊ตบุค๊ รองรับระบบ

   การจัดท าข้อมูล  ตรวจสอบย้อนกลับ
    (QR Trace)

8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,000,000 1,900,000 5,688,600 5,688,600 100.00  - กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอปรับตัวเลข
   งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรจากเดิม

  5,339,800 บาท เปน็
  5,688,600 บาท
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5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เบือ้งต้นในการจัดต้ังตลาด



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เสริมสร้างใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการท าเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริทีถู่กต้องและน าแนวทางไปปฎบิติัอย่างเปน็รูปธรรม 

และเพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎใีหม่และสามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง
เปา้หมายของโครงการ ต้ังศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฎรูิปทีดิ่น 70 จังหวัด จ านวน 70 ราย ขยายองค์ความรู้จ านวน 3,500 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ   จ านวน 11,537,500 บาท  ( แบง่เปน็ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ กษ. 3,380,070 บาท ในเขต ส.ป.ก. 8,157,430 บาท )
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

1. ต้ังศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฏใีหม่ ฯ ศูนย์ 70 135 192.86  - ปญัหาอุทกภยัในภาคใต้ท าใหบ้างจังหวัดไม่สามารถ
2. ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ ราย 3,500 5,400 154.29    ด าเนินการได้ตามแผน 
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 11,537,500 8,652,861 75.00  - งบประมาณบางส่วนน าไปใช้ด าเนินการโครงการ
    3.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ในพืน้ที ่ส.ป.ก. บาท 8,157,430 4,339,506 53.20    ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่  70,000 ราย 
    3.2 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ของกษ. (70,000 ราย ) บาท 3,380,070 4,313,355 127.61    ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เปา้หมาย ร้อยละ

4. โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ใหแ้พร่หลายสู่เกษตรกร เพือ่ใหม้ีรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2. เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มใหเ้กิดความเข้มแข็ง มีความมัน่คงทางด้านอาหารอย่างเพยีงพอและยั่งยืน

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณของโครงการ                      จ านวน  32,250,100 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

1. การบริหารโครงการ
    1.1 จัดท าคู่มือโครงการส าหรับเจ้าหน้าที่ เล่ม 1,000 1,000 100.00
    1.2 เอกสารค าแนะน า
          1) เร่ืองเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ เล่ม 12,000 12,000 100.00
          2) ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ ภาพ 10,000 10,000 100.00
              พระปรมินทร มหาภมูิพล อดุลยเดช มหติลาธิเบศ 
              รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทรธิราช 
              บรมนารถบพติร
          3) เอกสารค าแนะน าเกษตรกร เร่ือง เกษตรกรรมยั่งยืน เล่ม 9,000 9,000 100.00
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เปา้หมาย ร้อยละ

3. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรูณาการองค์ความรู้ ตลาด และการเชื่อมโยงกับโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก
ด าเนินการในพืน้ที ่77 จังหวัด 882 อ าเภอ  เกษตรกร 8,820 ราย
ปงีบประมาณ 2560

5. โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยนื
    ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559  -  30 กันยายน 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

          4) แผ่นพบั เร่ือง เกษตรทฤษฎใีหม่ แผ่น 5,200 5,200 100.00
    1.3 จัดประชุมชี้แจงใหแ้ก่เจ้าหน้าทีร่ะดับเขตและจังหวัด คน 149 149 100.00
    1.4 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ปา้ย 882 882 100.00
2. จัดกระบวนการเรียนรู้
    2.1 จัดกระบวนการกลุ่มเพือ่ท าแผนผังแปลง แผนการผลิต คร้ัง 1 1 100.00
         และปฏทินิการผลิต
    2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง คร้ัง 1 1 100.00
    2.3 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00
          เกษตรทฤษฎใีหม่
3. จัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่
    3.1 สนับสนุนปจัจัยการผลิตบางส่วน (พนัธุ์พชื พนัธุ์สัตว์ ครัวเรือน 8,820 8,820 100.00
          และประมง)
4. เชื่อมโยงตลาด
    4.1 สนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ในการน าผลผลิต จังหวัด 77 77 100.00
          จากกิจกรรมมาจ าหน่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,250,100 32,158,523 99.72
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งานส าคญัต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (หน่วยงานร่วมโครงการ : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว
กรมปศุสัตว์ กรมประมงกรม ชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
กรมหม่อนไหม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปญัหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปญัหาด้านการเกษตร
อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพือ่บรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบลในการใหบ้ริการและแก้ไขปญัหาทางการเกษตรร่วมกัน 

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 46,200  ราย/ป ี จัดคลินิก 308 คร้ัง/ป ี(4 คร้ัง/จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2545 เปน็ต้นมา (เปน็โครงการทีด่ าเนินการต่อเนือ่ง)
งบประมาณของโครงการ 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย.60)

1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง/ปี 3,132 3,893 308 132 42.86
2. เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 1,014,334 1,988,386 46,200 79,333 171.72
3. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ ราย  -
    3.1 คลินิกดิน
         1) วิเคราะหดิ์นในหอ้งปฏบิติัการ ตัวอย่าง 142,000 119,776 28,551 49,158 172.18
         2) วิเคราะหดิ์นผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาด า ตัวอย่าง 3,022 2,636 775 1,025 132.26
         3) หน่วยวิเคราะหดิ์นเคล่ือนที่ ตัวอย่าง 199,238 166,739 68,000 74,236 109.17
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ผล เปา้หมาย ร้อยละ

6. โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

จ านวน  50,742,480  บาท (เฉพาะป ี2560)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย.60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

    3.2 คลินิกพชื ราย 51,840 192,264 21,000 17,400 82.86

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 49,170 186,185 20,000 17,050 85.25
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย 2,670 6,079 1,000 350 35.00
    3.3 คลินิกข้าว ราย 31,980 19,285 15,500 15,500 100.00

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 16,980 16,980 15,500 15,500 100.00
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - -  -  -  -
    3.4 คลินิกปศุสัตว์ ราย 63,900 73,126 21,300 23,356 109.65

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 63,900 73,126 21,300 23,356 109.65
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.5 คลินิกประมง ราย 9,625 18,896 9,625 9,798 101.80

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 9,625 18,896 9,625 9,798 101.80
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - -
    3.6 คลินิกชลประทาน ราย - 278,922 - 49,315 **

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 278,864 - 49,315 **
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.7 คลินิกสหกรณ์ ราย 10,920 18,670 11,466 11,466 100.00

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 10,920 18,670 11,466 11,466 100.00
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
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แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย.60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

    3.8 คลินิกบญัชี ราย - 28,972 - 9,265 **

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 28,972 - 9,265 **
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.9 คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.) ราย - 24,499 7,200 12,989 180.40

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 24,471 - 12,887 **
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 28 - 102 -
    3.10 คลินิกหม่อนไหม ราย 49,265 46,783 - - -

           1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 47,427 45,482 - - -
           2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,838 1,301 - - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 168,397,250 124,582,817 54,242,480 51,275,207 94.53
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการหลวงด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและแนวทางของโครงการหลวง
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 170,121,800 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก. ย.60)

1. กรมการข้าว
    1.1 ประชาสัมพนัธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว
           (ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง) 
           1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและใหบ้ริการวิชาการ ราย 600 620 600 600 100.00  - เพิม่เปา้หมายเปน็ 600 ราย
           2) จัดท าเวทชีุมชน คร้ัง/ราย 57/300 57/315 21 21.00 100.00    ในไตรมาสที ่4

ไร่ 318 328 420 420 100.00
          (พืน้ทีสู่ง)
    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 7,983,800 7,983,800 100.00
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1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

7. การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต/ศึกษาและพฒันาพนัธุ์ข้าว



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก. ย.60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 การถ่ายทอดความรู้และเพิม่ประสิทธิภาพ
          การเล้ียงสัตว์และประมงตามศักยภาพของพืน้ที่
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
              1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 13 13 21 21 100.00
              1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 14 14 23 23 100.00
          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
              2.1) การส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 69 70 89 89 100.00
              2.2) การส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 170 170 153 153 100.00
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
              3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 6 9 8 12 150.00
              3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 6 10 10 14 140.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
              4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ โคเนือ้ ราย 343 343 381 381 100.00
              4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 12 12 15 15 100.00
              4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 8 8 9 9 100.00
              4.4) การส่งเสริมการท าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ 315 315 322 322 100.00
              4.5) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเล้ียงสุกร แหง่ 1 1 1 1 100.00
                     โดยวิธีผสมเทยีม
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก. ย.60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

              4.6) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดล้อม แหง่ 1 1 1 1 100.00
                     ในฟาร์มสุกร
              4.7) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม แหง่ 1 1 1 1 100.00
                     ใหเ้ข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
              4.8) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 3 3 4 4 100.00
              4.9) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 380 388 490 490 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,348,600 2,348,600 4,019,000 3,972,300 98.84
3. กรมชลประทาน
    3.1 ฝายหว้ยปงหลวงพร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ฝาย 1 - 100 100 100.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันา โครงการหลวงตีนตก 
          ต าบลหว้ยแก้ว  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
    3.2 ฝายเหมืองยาว (แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ ฝาย 1  - 100 100 100.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงแม่แพะ 
          ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
    3.3 ฝายต้นน้ าลูกที1่,2 พร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ฝาย 1  - 100 100 100.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงอ่างขาง
          ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
    3.4 ระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าแม่ป ูจัดหาน้ าสนับสนุน ระบบ 1  - 100 100 100.00
          โครงการหลวงพระบามหว้ยต้ม  ต าบลนาทราย
          อ าเภอล้ี จังหวัดล าพนู
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก. ย.60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    3.5 ฝายบา้นหว้ยผ้ึงพร้อมระบบส่งน้ าและบอ่เก็บน้ า ฝาย 1  - 100 100 100.00
          คสล .งานจัดหาน้ า สนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวง
          แม่ลาน้อย ต าบลทา่ผาปุม้ อ าเภอแม่ลาน้อย
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    3.6 ฝายพร้อมระบบส่งน้ าหว้ยปางหมู จัดหาน้ า ฝาย 1 - 100 100 100.00
          สนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงหว้ยแล้ง ต าบลปอ
          อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
    3.7 ฝายหว้ยกลางพร้อมระบบส่งน้ าบา้นผาต้ัง ฝาย 1 - 100 100 100.00
         จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงผาต้ัง
         ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
    3.8 ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบา้นปา่ไม้ จัดหาน้ า ฝาย 1 - 100 100 100.00
         สนับสนุนโครงการหลวงสะโงะ ต าบลศรีดอนมูล 
         อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
    3.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 73,940,000 67,895,360 91.82
4. กรมพัฒนาทีด่ิน - -
    4.1 จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ าชุมชนพืน้ทีสู่ง ไร่ - - 4,500 4,896 108.80
    4.2 การส ารวจออกแบบล่วงหน้า - -

    1) จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ไร่ - - 5,500 5,513 100.24
    2) เส้นทางล าเลียงภเูขา กม. - - 85 85 100.00
    3) ระบบส่งน้ าชลประทาน กม. - - 50 50 100.00

    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 68,879,600 68,879,600 100.00 114



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก. ย.60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    5.1 อบรมครูบญัชีเยาวชน ราย 47 47 70 82 117.14   - ในไตรมาสที ่4 ปรับยอด
    5.2 อบรมการจัดท าบญัชีต้นกล้า/รับจ่ายในครัวเรือน ราย 700 705 700 707 101.00   งบประมาณจาก 1,914,000 
    5.3 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 700 705 700 707 101.00   บาท เปน็ 840,000 บาท
    5.4 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 700 705 700 707 101.00
    5.5 ติดตามประเมินผลโครงการ ราย 70 70 70 81 115.71
    5.6 มอบใบประกาศเกียรติคุณใหโ้รงเรียน โรงเรียน  -  - - - -
    5.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 910,500 710,500 840,000 840,000 100.00
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีเ่หมาะสม ราย 9,750 9,650 1,800 1,800 100.00
          กับศักยภาพพืน้ทีแ่ก่เกษตรกร
    6.2 ทศันศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย  -  - 300 300 100.00
    6.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว ไร่ 507 507 180 120 66.67
    6.4 ส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาว ไร่ 161 161 100 100 100.00
    6.5 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 18 18 100.00
    6.6 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรใหม้ีทกัษะเฉพาะด้าน ศูนย์  -  - 5 5 100.00
    6.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,101,000 9,072,915 3,300,000 2,730,635 82.75
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก. ย.60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ใหค้ าปรึกษา จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          และสนับสนุนการด าเนินงานแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์ 49 49 50 50 100.00
          และกลุ่มเตรียมสหกรณ์  ในพืน้ทีโ่ครงการฯ  กลุ่มเกษตรกร 2 2 2 2 100.00
          กลุ่มเตรียมฯ 2 2 2 2 100.00
    7.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพือ่สร้าง  จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          กระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตาม  กิจกรรม 53 45 54 54 100.00
          รูปแบบของการสหกรณ์
    7.3 สนับสนุนเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานด้านบญัชี และ/หรือ  จังหวัด 3 3 5 5 100.00
          การตลาดใหส้หกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  ราย 27 27 35 35 100.00
    7.4 สนับสนุนปจัจัยการผลิตและการตลาดใหส้หกรณ์  จังหวัด 3 3 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  สหกรณ์ 7 7 7 7 100.00
    7.5 จัดประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
    7.6 จัดประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิ คร้ัง 3 3 100.00
          โครงการหลวง
    7.7 จัดท าโครงการเพิม่ประสิทธิภาพสหกรณ์ โดย โครงการ/ - - 1/1 1/1 100.00
           การสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์
           ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก. ย.60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    7.8 จัดประชุมเชิงปฎบิติัการเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังาน คร้ัง  -  - 2 2 100.00
    7.9 จัดประกวดสหกรณ์และบคุคลากรดีเด่นในสหกรณ์  จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          หลักสูตร "การจัดท าบญัชีเบือ้งต้นและการบริหารจัดการ  สหกรณ์ 49 3 50 50 100.00
          สหกรณ์ในโครงการหลวง กลุ่มเกษตรกร 2  - 2 2 100.00
    7.10 สนับสนุนงบประมาณการพฒันาสหกรณ์ใหเ้ปน็สหกรณ์  จังหวัด 2 2 2 2 100.00
            ต้นแบบ  สหกรณ์ 3 3 3 3 100.00
    7.11 จัดสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ใน คร้ัง  -  - 1 1 100.00
             พืน้ทีโ่ครงการหลวง ราย  -  - 230 240 104.35
    7.12 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมตลอดจน คร้ัง 159 165 162 162 100.00
            สรุปผลในภาพรวมและรวบรวมผลการประเมินสหกรณ์/
            กลุ่มเกษตรกรทีด่ าเนินงาน ตามแนวทางโครงการหลวง
    7.13 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,338,640 10,338,640 10,085,400 10,085,400 100.00
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรทีอ่ยู่ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงได้รับน้้าอย่างทัว่ถึง น้าองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิต และการบริหารจัดการ

ทางการเกษตรทีป่ระสบผลส้าเร็จจากโครงการหลวงขยายผลไปสู่พืน้ทีสู่งอื่น ๆ เกษตรกรสามารถน้าความรู้และทกัษะด้านการเกษตรไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
กับสภาพภมูิสังคมในแต่ละพืน้ที่

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 96,482,980 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย.60)

1. กรมปศุสัตว์
    1.1 การถ่ายทอดความรู้และเพิม่ประสิทธิภาพ
          การเล้ียงสัตว์และประมงตามศักยภาพของพืน้ที่
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
               1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 17 18 22 22 100.00
               1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 23 23 31 31 100.00
               1.3) ฟาร์มสาธิตกระต่าย แหง่ 1 1 2 2 100.00
               1.4) ฟาร์มสาธิตแพะ/แกะ แหง่ 4 4 4 4 100.00
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แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย

2) โครงการขยายผลโครงการหลวง
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
               2.1) การส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 155 155 90 90 100.00
               2.2) การส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 200 200 141 141 100.00
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
               3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 37 37 47 47 100.00
               3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 57 57 77 77 100.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
               4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ ราย 150 150 150 150 100.00
                       โคเนือ้
               4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 9 9 12 13 108.33
               4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 6 6 14 15 107.14
               4.4) การส่งเสริมการท้าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ 180 200 145 145 100.00
               4.5) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 2 2 2 2 100.00
               4.6) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 674 679 670 670 100.00
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,646,320 2,646,320 2,524,980 2,524,980 100.00
2. กรมชลประทาน
    2.1 ฝายหว้ยเปา้พร้อมระบบส่งน้้าจัดหาน้้าสนับสนุน ระบบ 1 - 100 100 100.00
          โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้้าปงิตอนบน
          บา้นหว้ยเปา้ ต้าบลทุง่ข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว
          จังหวัดเชียงใหม่
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 ฝายบา้นกลอโค๊ะพร้อมระบบส่งน้้าและ ระบบ 1 - 100 100 100.00
          บอ่เก็บน้้า คสล . งานจัดหาน้้าสนับสนุนโครงการ
          ขยายผลโครงการหลวงสบเมย ต้าบลสบเมย
          อ้าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    2.3 ฝายบา้นหว้ยมะโอพร้อมระบบส่งน้้าและ ฝาย 1  - 100 100 100.00
          บอ่เก็บน้้า คสล . งานจัดหาน้้าสนับสนุนโครงการ
          ขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ต้าบล
          แม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    2.4 ฝายบา้นหว้ยน้้าเย็นพร้อมระบบส่งน้้า จัดหาน้้า ฝาย 1 - 100 100 100.00
          สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
          ต้าบลวาวี อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
    2.5 ฝายหว้ยลาดพร้อมระบบส่งน้้า จัดหาน้้า ฝาย 1 - 100 100 100.00
          สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง
          บา้นน้้าเคิม ต้าบลปงิหลวง อ้าเภอนาหมืน่
          จังหวัดน่าน
    2.6 ฝายนาสาพร้อมระบบส่งน้้าโครงการขยายผล ฝาย 1  - 100 100 100.00
          โครงการหลวงแม่จริม ต้าบลแม่จริม
          อ้าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน
    2.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 54,500,000 46,600,824 85.51
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

3. กรมพัฒนาทีด่ิน
    3.1 การก้าหนดขอบเขตทีดิ่นท้ากินและวางแผน ไร่  -  - 9,000 9,000 100.00
          การใช้ทีดิ่นโครงการขยายผลโครงการหลวง
    3.2 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าเพือ่จัดท้าระบบ ไร่  -  - 6,500 6,500 100.00
          อนุรักษดิ์นและน้้า
    3.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน้้า ไร่  -  - 5,450 5,450 100.00
    3.4 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้้าชลประทาน กม.  -  - 8 8 100.00
    3.5 ก่อสร้างระบบส่งน้้าชลประทาน กม.  -  - 6 6 100.00
    3.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 34,861,900 34,861,900 100.00
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
    4.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืบนพืน้ทีสู่ง ราย 5,340 5,340 800 800 100.00
    4.2 ทศันศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย 2,400 2,400 800 800 100.00
    4.3 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ไร่ 760 760 90 90 100.00
          เมืองหนาว
    4.4 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาว ไร่ 330 330 80 80 100.00
          เพือ่ฝึกอาชีพทางการเกษตร
    4.5 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ไร่ 38 38 10 10 100.00
          เพือ่ฝึกอาชีพทางการเกษตร
    4.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,152,440 8,152,440 1,415,000 1,382,605 97.71

121



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    5.1 อ้านวยการ ประสานงาน แนะน้า ใหค้้าปรึกษา จังหวัด 8 8 8 8 100.00
          และสนับสนุนการด้าเนินงานแก่สหกรณ์  สหกรณ์ 6 6 6 6 100.00
          กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพืน้ที่  กลุ่มเกษตรกร 1 1 1 1 100.00
          โครงการฯ    กลุ่มเตรียมฯ 7 7 8 8 100.00

 บา้น/กลุ่มอาชีพ  -  - 11 11 100.00
    5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  จังหวัด 8 8 8 8 100.00
          เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการ  กิจกรรม 29 29 26 26 100.00
          ด้าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์
    5.3 สนับสนุนเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานด้านบญัชีและ/หรือ  จังหวัด 3 3 3 3 100.00
          การตลาด ใหส้หกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผล  ราย 27 27 5 5 100.00
          โครงการหลวง
    5.4 สนับสนุนปจัจัยการผลิตและการตลาดใหส้หกรณ์  จังหวัด 2 2 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ  สหกรณ์ 5 5 2 2 100.00
    5.5 ร่วมประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ
    5.6 ร่วมประชุมคณะท้างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิ คร้ัง  -  - 3 3 100.00
          โครงการหลวง
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

    5.7 ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริม คร้ัง  -  - 1 1 100.00  - สหกรณ์การเกษตรบา้นปางม่วง
          สหกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง   จ้ากัด ไม่ได้รับอนุญาตใหใ้ช้พืน้ที่
    5.8 ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินกิจกรรม คร้ัง 81 99 78 78 100.00   ก่อสร้างอาคารแปรรูป จึงส่งคืน
          ตลอดจนสรุปผลในภาพรวม   งบประมาณ 1,363,000 บาท
    5.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,369,900 6,369,900 3,181,100 1,818,100 57.15
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินได้รับน้้าอย่างทัว่ถึงเรียนรู้และ พฒันาต่อยอดภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ด้านต่าง ๆ โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการสร้างอาชีพ และรายได้ทีส่อดคล้องกับสภาพภมูิสังคม
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 39,920,820 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60)

1. กรมประมง
    1.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้้า
          - ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้้าจืด ตัว 1,000,000 1,020,000 1,050,000 1,055,000 100.48
    1.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า ราย 60 60 60 60 100.00
          1) การเล้ียงปลาในบอ่ดิน ราย 20 20 20 20 100.00
          2) การเล้ียงปลาในบอ่พลาสติก ราย 20 20 20 20 100.00
          3) การเล้ียงกบแบบล้อมคอกในบอ่ดิน ราย 20 20 20 20 100.00
    1.3 ติดตามและแนะน้าเกษตรกร คร้ัง 24 27 31 32 103.23
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 585,340 583,533 646,500 368,084 56.93
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

  3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปญัหาพ้ืนที่ปลกูฝ่ินอยา่งยั่งยนื
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 การส่งเสริมการเล้ียงและสุขาภบิาลสัตว์ 
          และการผลิตอาหารสัตว์บนพืน้ทีสู่ง
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
              1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 1 1 3 3 100.00
              1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 2 2 3 3 100.00
          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
              2.1) ส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 97 97 75 75 100.00
              2.2) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 160 160 101 101 100.00
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
              3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 22 22 12 12 100.00
              3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 52 52 22 22 100.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
              4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ ราย 70 70 70 70 100.00
                     โคเนือ้
              4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 5 5 9 9 100.00
              4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 6 6 9 9 100.00
              4.4) การส่งเสริมการท้าแปลงหญ้า ไร่ 50 50 20 20 100.00
                     สาธารณะ
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

              4.5) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 2 2 2 2 100.00
              4.6) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 346 346 240 240 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,363,520 1,363,520 1,115,320 1,115,320 100.00
3. กรมวิชาการเกษตร
    3.1 แปลงต้นแบบ ไร่ 10 10 10 10 100.00  - แปลงต้นแบบในพืน้ทีเ่กษตรกร
    3.2 อบรมเกษตรกร ราย 330 330 330 330 100.00
    3.3 ผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น  -  - 22,000 22,000 100.00
    3.4 ติดตามการด้าเนินงาน คร้ัง 12 12 12 12 100.00
    3.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 840,000 840,000 420,000 420,000 100.00
4. กรมชลประทาน
    4.1 ฝายบา้นบราโก พร้อมระบบส่งน้้า โครงการ ฝาย 1 - 100 100 100.00
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ที่
          ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลแม่ต่ืน อ้าเภออมก๋อย 
          จังหวัดเชียงใหม่
    4.2 ฝายหว้ยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้้าโครงการ ฝาย 1  - 100 100 100.00
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ที่
          ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลยางเปยีง 
          อ้าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

    4.3 ฝายบา้นแม่หลวงน้อย พร้อมระบบส่งน้้า ฝาย 1  - 100 100 100.00
          โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหา
          พืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลสบโขง 
          อ้าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
    4.4 ฝายบา้นแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้้าโครงการ ฝาย 1  - 100 90 90.00 กันเงินเหล่ือมป ี559,884 บาท
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหา
          การปลูกฝ่ินบา้นปา่เกี๊ยะใหม่ ต้าบลแม่ฮ้ี 
          อ้าเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่
    4.5 ปรับปรุงระบบส่งน้้าบา้นเลอตอพร้อมอาคาร
          ประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวง
          เพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ฝาย 1 - 100 100 100.00
          ต้าบลแม่ต่ืน อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
    4.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 30,400,000 28,937,751 95.19
5. กรมพัฒนาทีด่ิน
    5.1 การก้าหนดขอบเขตทีดิ่นท้ากินและวางแผน ไร่  -  - 5,000 5,000 100.00
          การใช้ทีดิ่นขยายผลโครงการหลวง เพือ่แก้ปญัหา
          พืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
    5.2 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าเพือ่จัดระบบ ไร่  -  - 3,000 3,000 100.00
          อนุรักษดิ์นและน้้า
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

    5.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน้้า ไร่  -  - 1,000 1,000 100.00
          ผลผลิตทางการเกษตร
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 6,450,000 6,450,000 100.00
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดท้า ราย 3,000 3,000 600 600 100.00
          แผนการเกษตร
    6.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว ไร่ 237 237 75 75 100.00
          เพือ่การฝึกอาชีพทางการเกษตร
     6.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูป กลุ่ม 55 55 10 10 100.00
          ผลผลิตทางการเกษตร
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,576,000 2,576,000 710,000 690,000 97.18
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 อ้านวยการ ประสานงาน แนะน้า ใหค้้าปรึกษา จังหวัด 8 8 3 3 100.00
          และสนับสนุนการด้าเนินงานแก่สหกรณ์กลุ่ม บา้น 5 5 10 10 100.00
          เกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพืน้ที่ กลุ่มอาชีพ 3 3 3 3 100.00
          โครงการฯ กิจกรรม 10 10 10 10 100.00
    7.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน จังหวัด 8 8 3 3 100.00
          เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการ กิจกรรม
          ด้าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์
    7.3 ร่วมประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

    7.4 ร่วมประชุมคณะท้างานด้านสหกรณ์มูลนิธิ คร้ัง  -  - 3 3 100.00
          โครงการหลวง
    7.5 ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง  -  - 1 1 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
    7.6 ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินกิจกรรม คร้ัง 81 30 30 30 100.00
          ตลอดจนสรุปผลในภาพรวม
    7.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,598,400 1,924,600 212,000 212,000 100.00
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หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สป.กษ.
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพือ่ขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งจากปทีีผ่่านมา โดยสนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพฒันาการเกษตร

    ตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้
๒. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ และมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ขั้นก้าวหน้าได้
3. เพือ่สนับสนุนการพฒันาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นใหม้ีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเปน็แหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน ๑๕,๒๐๐ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2550 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 61,060,100 บาท  (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

1. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นทีร่่วมโครงการ ศูนย์ - 236 120 138 115.00  1. จ านวนศูนย์ฯ ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
2. เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 306,000 322,343 15,200 15,889 104.53      ต้ังแต่เร่ิมโครงการฯ - ก.ย. 60 มีทัง้ศูนย์
3. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย 153,973 153,259 15,395 15,187 98.65      ทีซ้่ าและไม่ซ้ า (หากนับไม่นับซ้ ามี 236 ศูนย)์
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,286,430,300 1,285,433,417 61,060,100 60,942,534 99.81 2. เปา้หมายเกษตรกรทีติ่ดตามมีจ านวนมากกว่า
     4.1 งบอุดหนุน บาท 1,036,250,000 1,035,527,190 45,000,000 44,949,195 99.89     เปา้หมายเกษตรกรทีอ่บรม เนือ่งจากมี
     4.2 งบรายจ่ายอื่น บาท 250,180,300 249,906,227 16,060,100 15,993,340 99.58     เกษตรกรอบรมเพิม่เติมเกินจากเปา้หมาย

    15,200 ราย
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เปา้หมาย ผล

8. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559



หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สป.กษ.
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏบิติัผ่านกิจกรรมและการสาธิตแบบมีส่วนร่วมใหก้ับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

มีความรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน 110 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย รวม 3,300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 17,000,000 บาท ( เฉพาะป ี2560 )
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

 ผล (1 ต.ค. 59 -  
  30 ก.ย. 60)

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนทีร่่วมโครงการ ศูนย์ 5,750 5,260 110 111 100.91
2. เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 182,045 163,430 3,300 3,384 102.55
3. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย - - 3,300 3,300 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,289,830,300 1,289,640,881 17,000,000 16,931,415 99.60
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เปา้หมาย ร้อยละ

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

เปา้หมาย ผล

9. โครงการศูนยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแหง่ประเทศไทย
สถาบนัวิจัยและพฒันาทีสู่ง (องค์การมหาชน) ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ในการปฎบิติังาน
    ของหน่วยงาน เพือ่ใหป้ฎบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
2. เพือ่สนับสนุนใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต และในการ
    ปฎบิติังานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของบคุคลากรใหดี้ยิ่งขึ้น

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทกุหน่วยงาน
ระยะเวลาของโครงการ มิถุนายน 2559- มิถุนายน 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,231,800 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

กรมประมง
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ ราย  -  - 2,000 2,406 120.30  - ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หน้าเว็บไซต์
2. การจัดท าสือเผยแพร่บนเว็บไซต์ คร้ัง 1 1  -  -  -    กรมประมง

3. การเรียนรู้และปฏบิติัใช้ หน่วยงาน  -  - 50 50 100.00
ราย  -  - 2,000 2,406 120.30
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ผล เปา้หมาย ร้อยละ

10. กิจกรรมขับเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บคุลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)์
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน  2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
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4. การติดตามผลรายไตรมาส คร้ัง  -  -  -  -  -

5. การรายงานผล คร้ัง  -  -  -  -  - 

กรมปศุสัตว์
1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุคลากร
    - การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในหน่วยงาน แหง่ 23 23  -  -  - 
2. กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
    เศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 รณรงค์จัดท าบญัชีรายจ่ายของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ราย 50 50  -  -  - 
          และลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเปน็ลง
    2.2 รณรงค์การออมทรัพย์ คร้ัง 2 2  -  -  - 
    2.3 การรวมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบง่ปนั กลุ่ม 10 10  -  -  - 
          ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.4 กิจกรรมช่วยเหลือสังคม คร้ัง 10 10  -  -  - 
3. การติดตามประเมินผลและรายงานผล คร้ัง 5 5  -  -  - 
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุลากรในสังกัด
    1.1 ประชุมชี้แจงบคุลากรในสังกัดเพือ่รับทราบ คร้ัง 1 1  -  -  - 
          การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
          มาปรับใช้ในหน่วยงาน
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    1.2 บนัทกึองค์ความรู้ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง 1 1 1 1 100.00  - อยู่ในเว็บไซต์ของกรมฯ
          ในระบบ E-Learning ของหน่วยงาน
    1.3 จัดท า E - book เร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ คร้ัง  -  - 1 1 100.00
          เผยแพร่ในเวปไซด์กรมวิชาการเกษตร
    1.4 จัดบรรยายพเิศษเร่ือง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง" ราย 30 30  -  -  -
          ใหก้ับผู้บริหารของหน่วยงานในการประชุม
          กรรมการบริหารหน่วยงานพอเพยีงในระบบ
          E-Learning 
    1.5 จัดการอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง "ปรัชญาเศรษฐกิจ ราย 60 60 80 81 101.25
          พอเพยีง" ใหก้ับบคุลากรของหน่วยงาน
    1.6 ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ
          ผ่านส่ือต่าง ๆ ของหน่วยงาน
          1) บทความเผยแพร่เสียงตามสาย คร้ัง 13 13 36 36 100.00
          2) บทความเผยแพร่รายการวิทยุรอบร้ัวเกษตร คร้ัง 13 13 39 39 100.00
          3) บทความเผยแพร่ทางจดหมายข่าวผลิใบ คร้ัง 3 3 9  -  -
          4) บทความเผยแพร่ทางหนังสือพมิพก์สิกร คร้ัง  -  - 5  -  -
          5) สารคดีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ รายการ คร้ัง 2 2 2 2 100.00
             ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
          6) บอร์ดนิทรรศการเกษตรทฤษฎใีหม่ บอร์ด 1 1 1 1 100.00  - ต่อเนือ่งตลอดระยะเวลาโครงการ
2. กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพยีง
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    2.1 รณรงค์ใหบ้คุลากรในหน่วยงานจัดท าบญัชี ราย  -  - 80 80 100.00
          รายจ่ายของตนเองอย่างสม่ าเสมอ
    2.2 ส่งเสริมใหบ้คุลากรในหน่วยงานมีการออมมากขึ้น ราย  -  - 60 60 100.00
    2.3 การท าแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเกษตรทฤษฏใีหม่ แปลง 21 21 21 21 100.00
          หรือเศรษฐกิจพอเพยีงภายในหน่วยงาน
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สร้างการรับรู้ใหบ้คุลากรในสังกัด
    1.1 ผู้บริหารมอบนโยบายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ คร้ัง 1 1 1 1 100.00
          พอเพยีงมาใช้ในหน่วยงาน
    1.2 ส่งเสริมความรู้เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
          ใหก้ับบคุคลากรในสังกัด
          1) เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ เร่ือง 5 5 5 5 100.00
          2) จัดท า Facebook เพือ่เผยแพร่ความรู้ และ ระบบ 1 1 1 1 100.00
              แลกเปล่ียนเรียนรู้
2. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 ด าเนินการจัดท าระบบ Smart Operation
          เพือ่ลดการใช้กระดาษส านักงาน
         1) ระบบส านักงานอัติโนมัติและ ระบบ 1 1  -  -  -
             ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
         2) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ระบบ 1 1  -  -  -
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         3) ระบบการรายงานแผนและผลการปฎบิติังาน ระบบ  -  - 1 1 100.00
             กรมพฒันาทีดิ่น ตามแบบ สงป . ผ่านระบบออนไลน์
         4) จองหอ้งประชุมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ  -  - 1 1 100.00
  2.2 การใช้งานระบบ Video Conferent เพือ่ลด คร้ัง 4 9 10 5 50.00
       ค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทางของบคุลากร
       ในส่วนภมูิภาค
  2.3 จัดท าจุดเรียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสาน แหง่ 10 10 63 63 100.00
        เพือ่เปน็ต้นแบบใหเ้จ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน
        น าไปปรับใช้ในครัวเรือน และเก็บผลผลิตมาบริโภค
        ในส านักงาน
  2.4 รณรงค์ใหบ้คุลากรจัดท าบญัชีรายรับ - รายจ่าย คร้ัง 1 1 1 1 100.00
        ของตนเอง เพือ่ใหส้ามารถวิเคราะหร์ายจ่าย
        ทีไ่ม่จ าเปน็
  2.5 รณรงค์ใหบ้คุลากรออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ คร้ัง 1 1 1 1 100.00
        ออมทรัพย์กรมพฒันาทีดิ่น หรือสถาบนัการเงินต่าง ๆ
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  -  -  -  -
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. สร้าง Banner ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญา Banner 1 1 1 1 100.00  1. จ านวนเกษตรกรทีเ่ยี่ยมชมแปลง
   ของเศรษฐกิจพอเพยีงบน Website ส.ป.ก.      เกษตรผสมผสานยังมีไม่มากนัก
2. จัดท า Facebook ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงของ ส.ป.ก. Facebook 1 1 1 1 100.00  2. ยังขาดความร่วมมือในการรายงาน

     ผลการด าเนินงาน  โดยเฉพาะการจัด
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3. จัดท า Smart Office      ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย และการจัดท า
    3.1  ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมของสาระบบทีดิ่น โปรแกรม 3 3  -  -  -      บญัชีไม่สม่ าเสมอ
          พร้อมจัดท าคู่มือ  3. กลุ่มเปา้หมายในแต่ละเดือนเปน็กลุ่ม
    3.2 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การใช้โปรแกรมสาระบบทีดิ่น จังหวัด 1 1 72 72 100.00      เดียวกัน จึงไม่สามารถนับยอดสะสมได้
4. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเกษตรกรผสมผสานในบริเวณ
    ส านักงาน
   4.1 จัดท าแปลงเกษตรผสมผสาน จังหวัด 67 67 67 67 100.00
   4.2 จัดท าบญัชีฟาร์ม จังหวัด 67 67 67 67 100.00
5. ส่งเสริมการจัดท าบญัชีรายรับรายจ่ายและการออม
   5.1 จัดท าบญัชีรายรับรายจ่าย ราย 2,563 2,563 2,563 2,061 80.41
   5.2 มีการออมเงิน ราย 2,563 2,563 2,563 2,234 87.16
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 469,000 469,000  -  -  -
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. เปดิตัวโครงการ จัดท า Video Conference ราย 3,108 3,108  -  -  -
2. บคุลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์บนัทกึบญัชีรายรับ - จ่าย ราย 3,108 3,108 3,108 3,108 100.00
    ส่วนบคุคลในสมุดบญัชีหรือใช้แอพพลิเคชั่น Smart Acc
3. การประชาสัมพนัธ์โครงการ
    3.1 เปดิตัวโครงการทางเว็บไซต์กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คร้ัง 1 1  -  -  -
    3.2 จัดท า Facebook ชื่อ "กตส. ส่งเสริมเศรษฐกิจ ช่องทาง 1 1  -  -  -
          พอเพยีง"
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  -  -  -  -
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กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ประชาสัมพนัธ์ชี้แจงโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ จังหวัด 77 77 77 77 100.00
2. อบรมถ่ายทอดใหค้วามรู้แก่สถาบนัเกษตรกร
     - กลุ่มเศรษฐกิจพอเพยีง 24 จังหวัด ราย 2,700  - 2,700 2,700 100.00
     - กลุ่มองค์กรเกษตรกร 77 จังหวัด ราย 3,850  - 3,850 3,850 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 684,000 684,000 100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. กิจกรรมระดับองค์กร
    1.1 การลดค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคขององค์กร หน่วยงาน 149 52 149 62 41.61
    1.2 องค์กรมีการจัดท าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน 79 79 79 126 159.49
         และมีการประชุมเพือ่ชี้แจงโครงการในทีป่ระชุม
         ข้าราชการ
    1.3 การฝึกอบรมข้าราชการในแต่ละปไีม่น้อยกว่า ราย 2,500 2,736 2,500 2,699 107.96
         ร้อยละ 50
2. กิจกรรมระดับบคุคล (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า
    พนักงานราชการ)
    2.1 การจัดท าบญัชีครัวเรือนจ านวนไม่น้อยกว่า ราย 2,500 1,605 2,500 2,860 114.40
         ร้อยละ 50
    2.2 การออมทรัพย์กับสหกรณ์  จ านวนไม่น้อยกว่า ราย 2,500 2,092 2,500 1,845 73.80
         ร้อยละ 90
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    2.3 การปลูกพชืผักสวนครัวพือ่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ราย 2,500 2,142 2,500 2,293 91.72
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
    2.4 กิจกรรมท าบญุหรือกิจกรรมทีบ่ง่บอกใหเ้หน็ถึง ราย 2,500 5,776 2,500 3,889 155.56
          การช่วยเหลือสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. รณรงค์เสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
    1.1 หน่วยงานประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
    1.2 รวบรวมองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องไว้ใน Website  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
          ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.3 เผยแพร่การด าเนินงานโครงการ และองค์ความรู้ คร้ัง 1 1 2  -  -
         เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
         ทางส่ือส่ิงพมิพ์
    1.4 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ  เร่ือง 1 1 1  -  -
          และองค์ความรู้ผ่านบอร์ดนิทรรศการ
2. ส่งเสริมใหเ้ปน็ส านักงานด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 รณรงค์การประหยัดงบประมาณภายในหน่วยงาน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
    2.2 รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟา้และ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
          การประหยัดน้ า
    2.3 รณรงค์ใหม้ีการ Reuse วัสดุส านักงานต่าง ๆ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
         และส่งเสริมใหค้วามรู้ในการแปรรูปวัสดุส่ิงของ
         เหลือใช้
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

3. การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริมปรัชญา      
    เศรษฐกิจพอเพยีง
  3.1 จัดท า Facebook หรือ Line ของส านักงาน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
        ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ส่งเสริม
        เศรษฐกิจพอเพยีงของหน่วยงาน และ
        ใช้เปน็ช่องทางการแลกเปล่ียนประสบการณ์
  3.2 จัดต้ังชมรมหรือเครือข่ายเพือ่ด าเนินกิจกรรมด้าน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
        เศรษฐกิจพอเพยีงและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. สร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุลากร
  1.1 ผู้บริหารมอบนโยบายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ คร้ัง 2 2  -  -  -
       พอเพยีงมาใช้ในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  1.2 เผยแพร่ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจ คร้ัง 3 3 9 9 100.00
        พอเพยีงและตัวอย่างความส าเร็จจากการประยุกต์ใช้
        (เว็บไซต์ ศปร. สศก.)
  1.3 เผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริม เร่ือง  -  - 1 1 100.00
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและทฤษฎใีหม่ 
        (เว็บไซต์ ศปร. สศก.)

140



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

2. การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  2.1 รณรงค์ใหบ้คุลากรของหน่วยงานจดบญัชีรายจ่าย คร้ัง 3 3 9 9 100.00
        ทีไ่ม่จ าเปน็ของตนเอง เพือ่น ามาวิเคราะหล์ด
        รายจ่าย และน ารายจ่ายทีไ่ด้สะสมเปน็เงินออม
  2.2 สร้างช่องทางในการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้ ช่องทาง 2 2  -  -  -
       และประสบการณ์ในการปฏบิติัตามหลักเศรษฐกิจ
       พอเพยีงของหน่วยงาน (Line, Facebook)
  2.3 จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ของหน่วยงาน คร้ัง 4 4  -  -  -
        เปน็ประจ าทกุเดือน
องค์การสะพานปลา
1. รณรงค์เสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
    1.1 รวบรวมแนวคิดด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง 4 4 9 9 100.00
          เผยแพร่ในองค์กรผ่านระบบ Intranet, website
          ของหน่วยงาน
   1.2 เผยแพร่ผ่านบทความตีพมิพ ์อสป. ฉบบั 2 2 4 4 100.00
2. ส่งเสริมใหเ้ปน็ส านักงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
   2.1 รณรงค์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าใน วันท าการ 88 88 195 189 96.92
         หน่วยงาน เช่น การประหยัดพลังงานโดยปดิ
         เคร่ืองปรับอากาศ การปดิไฟฟา้แสงสว่าง
         คอมพวิเตอร์ในช่วงพกัเทีย่งและหลังเลิกงาน 

141



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

   2.2 เปดิเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ปน็ประโยชน์ใหป้ระชาชน คร้ัง 4 4 9 9 100.00
        สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทาง website ของ
        หน่วยงาน
3. การส่งเสริมการออมทรัพย์ของพนักงาน
    องค์การสะพานปลา
  3.1 พนักงานองค์การสะพานปลาได้จัดต้ังสหกรณ์ ราย 172 172 172 174 101.16
        ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา จ ากัด 
      1) การกู้ยืมเงินเพือ่ปลดเปล้ืองหนีสิ้นในอัตราดอกเบีย้ ราย 172 104 172 109 63.37
          ร้อยละ ๘.๗๕ 
      ๒) การออมเงินประเภทฝากประจ าในอัตราดอกเบีย้ ราย 9 9 9 9 100.00
          ร้อยละ ๒.๒๕ จ านวน ๘ ราย และประเภทออมทรัพย์
          ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๑.๕๐ จ านวน ๑ ราย
4. การส่งเสริมใหพ้นักงานองค์การสะพานปลาเข้าถึง
    แหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ต่ า
    - จัดต้ังกองทนุสวัสดิการ ประเภท 3 3 3 3 100.00
๕. การส่งเสริมองค์ความรู้
    - จัดส่งพนักงานเข้าร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงาน แหง่ 54 54 50 75 150.00
      ภายนอก 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย
1. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 269 ราย  -  - 40 42 105.00
2. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 270 ราย  -  - 40 39 97.50
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

3. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 271 ราย  -  - 40 40 100.00
4. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 272 ราย  -  - 40 45 112.50
5. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 273 ราย  -  - 40 50 125.00
6. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 274 ราย  -  - 40 46 115.00
7. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 275 ราย  -  - 40 49 122.50
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 290,500 290,500 100.00
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
1. ด าเนินงานบนพืน้ฐานองค์ความรู้
  1.1 มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านช่องทาง คร้ัง  -  - 80 181 226.25
       การส่ือสารต่าง ๆ 
  1.2 บคุลากรทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ คร้ัง  -  - 3 3 100.00
        เกี่ยวกับการปฏบิติังานตามแนวทางโครงการหลวง ราย  -  - 260 292 112.31
        และเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแผนพฒันาบคุคลากร
  1.3 มีพืน้ทีใ่หบ้คุลากรทดลองฝึกปฏบิติัตามแนวเกษตร แหง่  -  - 1 1 100.00
        ทฤษฎใีหม่และเศรษฐกิจพอเพยีง
2. การส่งเสริมการออม
  2.1 บคุลากรมีเงินออมเพิม่ขึ้น ร้อยละ  -  - ร้อยละ 5 ร้อยละ 8.56 ร้อยละ 8.56
3. ติดตามประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน คร้ัง  -  - 4 4 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,257,300 974,087 77.47
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เปา้หมาย

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1. โครงการฝึกอบรมการพฒันาและส่งเสริมจิตส านึก ราย 70 70  -  -  -
    ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส
    ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่สวก. เร่ือง "คุณธรรม
    จริยธรรมและความโปร่งใสกับการท างานอย่างมีความสุข"
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 66,500 66,500  -  -  -
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หน่วยงานรับผิดชอบ                           กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

วัตถุประสงค์โครงการ                          1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. ใหบ้ริการและพฒันาเพือ่การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริการและพฒันาต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับความปน็อยู่
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาชุมชนเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ทีต่ามแนวพระราชด าริ
4. พฒันาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพือ่การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ                     จ านวน 13 หมูบ่า้น ได้แก่ 1) ต าบลผาบอ่ง (หมู ่2 บา้นปาุปุ ๊ บา้นทา่โปงุแดง หมู ่7 บา้นหว้ยแก้ว หมู ่8 บา้นหว้ยเสือเฒ่า และหมู ่11 บา้นม่อนตะแลง)
2) ต าบลปางหมู หมู ่3 บา้นทุง่กองมู  หมู ่4 บา้นในสอย หมู ่6 บา้นสบปอุง หมู ่7 บา้นสบสอย หมู ่8 บา้นไม้แงะ หมู ่9 บา้นไม้สะเป ุและหมู ่13 บา้นดอยแสง 

ระยะเวลาของโครงการ                     ต้ังแต่ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 4,238,750 บาท (เฉพาะป ี2560)

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบการ  -  -  -  -  -
   ปลูกพชื
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

11. โครงการพระราชด าริ
   1) ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น  าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 4  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน  2560

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  -  -  -  -  -
    2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 49 49 49 49 100.00
    2.2 การฝึกอบรม ราย 120 120 90 90 100.00
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 50,000 50,000 83,500 83,500 100.00
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 4 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,850,000 1,850,000 2,000,000 2,000,000 100.00
กรมการข้าว

ไร่ 12 12 12 12 100.00
    เมล็ดพนัธุ์ข้าว
2. กระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าว กก. 2,000 2,000 2,000 1794 89.70
3. ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว คร้ัง 1 1 4 8 200.00

ราย 208 208 40 285 712.50
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,000 250,000 200,000 200,000 100.00
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย  -  - 20 20 100.00
3. ฝึกอบรม ราย  -  - 20 20 100.00
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง  -  - 10 10 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 136,100 136,100 181,000 181,000 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 40 40 40 40 100.00
2. กองทนุอาหารสัตว์  กองทนุ 1 1 1 1 100.00
3. ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 20/20 10/10 10/10 100
4. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 10/300 10/300 20/200 20/200 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,600 32,600 50,600 50,600 100.00
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่  -  - 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 25,000 25,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 43 43 100.00
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 40 40 100.00
     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 40 40 100.00
     1.4 การปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่  -  - 40 40 100.00
2. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ  -  - 1 1 100.00
3. เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 876,750 876,774 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/100 2/100 2/100 2/100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,000 29,000 38,000 38,000 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตพชืปลอดภยั ราย  -  - 50 50 100.00
    และการจัดการฟาร์มตามแนวพระราชด าริ
2. ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์ ไร่  -  - 1 1 100.00
3. ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมูบ่า้นเครือข่าย หมูบ่า้น  -  - 2 2 100.00
4. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ แปลง  -  - 3 3 100.00
    แบบมีส่วนร่วม
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภณัฑ์ ราย  -  - 40 40 100.00
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 2 2 100.00
    ทางการเกษตรและพฒันาผลิตภนัฑ์
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร ราย  -  - 5 5 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 686,000 626,000 91.25
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 36,400 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    และในพืน้ทีข่ยายผล 14 หมูบ่า้น
2. จัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์บริการและพฒันา แผน 1 1 1 1 100.00
    ลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการฯ ชิ้นงาน 1 1 1 1 100.00
4. ติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม โครงการ 1 1 1  -  -
5. อบรม/ศึกษาดูงานเพือ่เสริมสร้างแนวคิดและพฒันา- โครงการ 1 1 1  -  -
    ศักยภาพฯ
6. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 11 11 11 10 90.91
7. จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เล่ม 10 10 10  -  -
8. อ านวยการ ประสานงานและการบรูณาการ โครงการ  -  -  -  -  -
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 75,000 75,000 100.00
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการ เร่ือง  -  - 1 1 100.00
    และพฒันาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัด
    แม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 70,000 63,280 90.40
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 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วัตถุประสงค์โครงการ 1.  เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การศึกษาทดลองการพฒันาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุบนพืน้ทีสู่งสาธิต และแสดงไว้เปน็องค์ความรู้ 
     ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2.  เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การขยายผลการพฒันาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง เพอื่ยกระดับความเปน็อยู่
     และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.  เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุ
4.  เพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ว  สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่การเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ 1) ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ พืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา   

2) หมูบ่า้นในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป ุอ าเภอเมือง จ านวน 12 หมูบ่า้น 3) หมูบ่า้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหว้ยผา

 อ าเภอเมือง จ านวน 4 หมูบ่า้น 4) ส าหรับการขยายผลตามแนวกว้าง มุง่เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ

 ไปสู่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,874,695  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง 150

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

11. โครงการพระราชด าริ
   2) ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 กันยายน  2560

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

2. ฐานเรียนรู้กล้วยมืทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่  -  - 3 3 100.00
3. ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่  -  - 2 2 100.00
4. ส่งเสริมการผลิตปุย๋หมัก/ปุย๋พชืสด เพือ่ลดการใช้สารเคมี กลุ่ม  -  - 5 5 100.00
5. ขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน  -  - 1 1 100.00
6. จัดงานรณรงค์การน ากล้วยไม้คืนสู่ปาุ คร้ัง  -  - 1  -  -
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร ราย  -  - 4 4 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 768,000 572,000 74.48
กรมการข้าว
1. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพชืเมืองหนาว ไร่ 6 6 6 6 100.00
2. แปลงเรียนรู้ด้านการทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ทีสู่ง ไร่ 6 6 6 6 100.00
3. ถ่ายทอดความรู้ ใหค้ าแนะน าด้านข้าว คร้ัง/ราย 1/94 1/94 4/20 4/20 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 300,000 300,000 406,000 141,900 34.95
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000 1,001 100.10
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 0 0 20 20 100.00
3. ฝึกอบรม ราย 0 0 20 20 100.00
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 0 0 10 10 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 136,100 136,095 181,000 181,000 100.00
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงแกะ
    1.1 พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 50 50 50 100.00
    1.2 ผลิตลูก  ตัว 20 20 20 20 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 50 50 60 60 100.00
    1.4 จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ กองทนุ 1 1 1 1 100.00
    1.5 ส่งเสริมการเล้ียงแกะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/10 10/10 10/10 10/10 100.00
    1.6 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 10/300 10/300 20/200 20/200 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 611,020 611,020 94,300 94,300 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบการปลูกพชื ไร่  -  -  -  -  -
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย  -  -  -  -  -
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 40 40 40 40 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 120 120 120 120 100.00
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 2,000 2,000 2,500 2,500 100.00
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 4 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 550,000 550,000 450,000 450,000 100.00
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เฉพาะช าเพือ่ผลิตพนัธุ์หม่อน ถุง  -  - 1,000 1,000 100.00
2. สนับสนุนวัสดุบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่  -  - 3 3 100.00
3. เอกสารประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 30,000 30,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน  -  -
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 33 33 100.00
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 33 33 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 33 33 100.00
     1.4 การปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่  -  - 30 30 100.00
     1.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ แหง่  -  - 1 1 100.00
2. เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 795,995 795,995 100.00
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/100 2/100 2/100 2/100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,000 29,000 38,000 38,000 100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 36,400 100.00
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    และในพืน้ทีข่ยายผล 13 หมูบ่า้น  
2. จัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์บริการและพฒันาทีสู่ง แผน 1 1 1 1 100.00
    ปางตองฯ
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการฯ ชิ้นงาน 1 1 1  -  -
4. ติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม โครงการ 1 1 1  -  -
5. อบรม/ศึกษาดูงานเพือ่เสริมสร้างแนวคิดและพฒันา- โครงการ 1 1 1  -  -
    ศักยภาพฯ 153



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

6. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 11 11 11 11 100.00
7. จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เล่ม 10 10 10  -  -
8. อ านวยการ ประสานงานและการบรูณาการ โครงการ 1 1 1 1 100.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 75,000 75,000 100.00
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. เพือ่เพิม่ความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
3. เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับเปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตร
    แบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุๆด้าน 

 เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านพชืไร่ และพชืสวน
 ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564 
 งบประมาณโครงการ จ านวน 2,430,658  บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ก.ย. 60)

กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 20 20 100.00
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 20 20 100.00
     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 20 20 100.00
     1.4 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น โครงการ/  -  - 1 1 100.00
           ในการปลูกไม้ผล ร้อยละ
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ผล เปา้หมาย ร้อยละ

11. โครงการพระราชด าริ
   3) ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 กันยายน  2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย



    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ก.ย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย

     1.5 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพการพฒันาทีดิ่น โครงการ  -  - 1 1 100.00
           ในการปลูกพชืผัก
     1.6 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น โครงการ  -  - 1 1 100.00
           ในการปลูกข้าว
2. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "พฒันาการเกษตร ราย 50 50 100.00
    สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
3. จัดท าหลุมและหน้าตัดดิน โครงการ  -  - 1 1 100.00
4. โครงการทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ  -  - 1 1 100.00

5. ดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ โครงการ  -  - 1  -  -
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,120,000 1,120,000 100.00
กรมการข้าว
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่ คร้ัง 36 40 50 71 142.00
    องค์ความรู้
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย ไร่ 1 1 3 3 100.00
๓. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 5 3 3 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 130,000 130,000 100,000 100,000 100.00
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า คร้ัง 1 1 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 86,100 85,668 86,200 86,175 99.97
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ก.ย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย

กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 500 500 500 500 100.00
2. สาธิตการเล้ียงไก่ไข่ ตัว - - 100 100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,900 9,900 179,400 179,400 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบ ไร่  -  -  -  -  -
    การปลูกพชื
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย  -  -  -  -  -
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 11 11 11 11 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 30 39 30 50 166.67
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น  -  -  -  -  -
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 12 12 13 108.33
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 200,000 200,000 200,000 100.00
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนอุปกรณ์ด้านหม่อนไหมเล้ียงไหม จุด  -  - 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 18,458 18,458 100.00
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 110 110 110 110 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/110 2/110 2/110 2/110 100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 49,300 49,300 41,800 41,800 100.00
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ก.ย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ- ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 4 4 100.00
    ทางการเกษตร
3. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ ไร่  -  - 2 2 100.00
    แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั
4. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ ราย  -  - 60 60 100.00
5. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย  -  - 50 50 100.00
6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภมูิทศัน์ ไร่  -  - 1 1 100.00
    หน้าศูนย์ฯ
7. ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน  -  - 1 1 100.00
8. จ้างเหมาแรงงาน ราย  -  - 2 2 100.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 498,400 438,400 87.96
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 36,400 100.00
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ก.ย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท างาน คร้ัง 12 12 12 2 16.67
    ศูนย์บริการฯ ในพืน้ทีบ่ริการ
2. สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของ คร้ัง 6 6 6 2 33.33
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ
    3.1 แผ่นพบั แผ่น 2,000 2,000 2,000  -  -
    3.2 วีดีทศัน์แนะน าศูนย์ฯ ชนิด 1 1  -  -  -
4. รายงานผลการปฏบิติังานประจ าเดือน คร้ัง 11 11 11 2 18.18
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 100,000 100.00
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ เร่ือง 1 1 1 1 100.00
    ศูนย์อ านวยการโครงการพฒันาตามพระราชด าริ  -  -  -  -  -  -
    อ. สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่  -  -  -  -  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,000 30,000 50,000 50,000 100.00
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้การพฒันาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. เปน็ศูนย์บริการพฒันาแบบเบด็เสร็จทีบ่รูณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม
3. ขยายผลการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม เพือ่ประชาชนมีความเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้
4. พฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิการต่างๆ  รวมกลุ่มรวมพลังในการพฒันาและสร้างความมัน่คง
5. สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและสนับสนุนพฒันาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบรีุ รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพืน้ที ่407,543 ไร่ แบง่การพฒันา เปน็ 9 พืน้ที ่106 หมูบ่า้น 
10,154 หลังคาเรือน

งบประมาณของโครงการ จ านวน 9,365,300  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

กรมชลประทาน
1. ฝายคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ าระยะที ่3    ฝาย 1 - 1 1 100.00
    ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 5,500,000 4,220,895 76.74
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11. โครงการพระราชด าริ

   4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30  กันยายน  2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

กรมการข้าว
1. การส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าว ไร่ 100 100 100 100 100.00
2. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว ราย 120 120 120 80 66.67
3. สนับสนุนปจัจัยการปลูกพชืหลังนา ราย 40 40 40 40 100.00
4. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 24 24 12 50.00
5. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพนัธุ์ คร้ัง 5 5 5 3 60.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 220,000 220,000 220,000 220,000 100.00
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 5,000 5,005 5,000 5,000 100.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 50 60 50 50 100.00
3. ประมงโรงเรียน แหง่  -  - 8 8 100.00
4. ฝึกอบรม ราย  -  - 130 130 100.00
5. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1 1 100.00
6. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 10 10 10 100.00
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 512,200 512,200 559,300 428,096 76.54
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 100 110 100 100 100.00
2. สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบอื  ราย/ตัว 50/100 50/100 50/100 50/100 100.00
3. ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 50/250 50/250 50/250 50/250 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 104,300 104,300 140,300 140,300 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านหม่อนไหม ราย  -  - 30 46 153.33
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 85,000 84,970 99.96
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 500 500 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 500 500 100.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่  -  - 200 200 100.00
4. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ  -  - 1 1 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,201,000 1,201,000 100.00
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. อบรมสัมนาเกษตรกร จ านวน 11 หลักสูตร ราย  -  - 290 310 106.90
    1.1 หลักสูตรการใช้และการผลิตชีวอินทรีย์ ราย  -  - 25 25 100.00
         (เชื่อราไตรโครเดอร์มา และเชื้อราบวิเวิร์เรีย)
   1.2 หลักสูตรการส่งเสริมการปลุกมันส าปะหลัง ราย  -  - 25 25 100.00
         ระยะส้ัน (พนัธุ์ระยอง)
   1.3 หลักสูตรเตรียมพร้อมเพือ่พฒันาเปน็แหล่ง ราย 25 25 100.00
         ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร
   1.4 หลักสูตรการส่งเสริมการเปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว ราย  -  - 25 25 100.00
         เชิงเกษตร
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

   1.5 หลักสูตรการเพิม่ศักยภาพการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 20 20 100.00
         ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.6 หลักสูตรการศึกษาดูงานศุนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวชุมชน ราย  -  - 20 12 60.00
   1.7 หลักสูตรการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ ราย  -  - 30 42 140.00
         ปา่ชุมชนในเขตปฎรูิปทีดิ่น
   1.8 หลักสูตรการอนุรักษแ์ละพฒันาการผลิต ราย  -  - 40 40 100.00
         ไก่พืน้บา้นในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.9 หลักสูตรการเล้ียงไก่อารมณ์ดีในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย  -  - 20 30 150.00
   1.10 หลักสูตรการส่งเสริมและอนุรักษพ์ชืสมุนไพร ราย  -  - 30 33 110.00
            ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.11 หลักสูตรศึกษาดูงานแหล่งปลูกพชืสมุนไพร ราย  -  - 30 33 110.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 572,100 570,433 99.71
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 120 120 120 120 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/120 2/120 2/120 1/120 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,580 29,580 45,600 45,600 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว ราย  -  - 100 100 100.00
    เศรษฐกิจพอเพยีง
2. จัดท าแปลงไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญา ไร่  -  - 200 200 100.00
    เศรษฐกิจพอเพยีง
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

3. การแปรรูป และพฒันาผลิตภณัฑ์ กลุ่ม  -  - 10 10 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 740,000 740,000 100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 20 20 20 20 100.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 5/150 5/150 5/150 5/150 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 182,000 182,000 182,000 182,000 100.00
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. จังหวัดสระแก้ว
    1.1 จัดเวทปีระชาคมรับฟงัความคิดเหน็และ คร้ัง 2 2  -  -  -
           รวบรวมข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในการบรูณาการ
    1.2  ร่วมจัดนิทรรศการของจังหวัดสระแก้ว  คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.3 จัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการฯ คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.4 ติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงาน คร้ัง 9 9 9  -  -
           โครงการฯ
    1.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ คร้ัง 12 12 11 2 18.18
2. จังหวัดปราจีนบรีุ
    2.1 อ านวยการและจัดประชุมแผนบรูณาการ คร้ัง 3 3 3  -  -
          และแผนปฏบิติังาน
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

    2.2 การสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ แหง่ 1 1 1  -  -
           พอเพยีงชุมชน
    2.3 ประสานและติดตามความก้าวหน้าของ    คร้ัง 11 11 11 7 63.64
          โครงการ/กิจกรรมในพืน้ทีโ่ครงการฯ
    2.4 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เร่ือง 1 1 1  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 120,000 120,000 100.00
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษา และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม 
2. พฒันาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมาะสมทีม่ีคุณภาพมาตรฐานทีดี่ เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต
3. เพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าใหก้ับประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถพึง่ตนเองได้ ด้วยการพฒันา เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษด้์านการเกษตร
4. เพือ่อนุรักษแ์ละบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชนหมูบ่า้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
5. เพือ่พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่บรูณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนโดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบรีุ จ านวน 109.99 ไร่ พืน้ทีห่มูบ่า้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่า้น จ านวน 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 14,485,000  บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 109 109 109 109 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 300 300 300 300 100.00
2. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 1,000 1,000 1,000 250 25.00
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11. โครงการพระราชด าริ
   5) ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 กันยายน  2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

3. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 12 12 12 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,100 46,100 46,200 45,450 98.38
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสุกรหลุม ตัว 10 10 10 10 100.00
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10 10 10 10 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,200 14,200 26,500 26,500 100.00
กรมชลประทาน
1. ปรับปรุงระบบระบายน้ าศูนย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ ระบบ 1  - 100 95 95.00
    จ.จันทบรีุ ระยะที ่2 ต. ทา่หลวง อ.มะขาม จ.จันทบรีุ
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 12,000,000 9,019,989 75.17
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 190 190 50 50 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 519 519 100 100 100.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 60 60 50 50 100.00
4. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น แหง่  -  - 1 1 100.00
5. การผลิตและการใช้ปุย๋หมักสูตรพระราชทาน  -  -  - 50 50 100.00
6. ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด ตัน  -  - 30 30 100.00
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 728,500 728,500 100.00 167



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 180 180 30 30 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/180 2/180 2/30 2/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 24,000 24,000 11,400 11,400 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ- ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง
2. การเล้ียงชันโรง รัง  -  - 100 100 100.00
3. การเล้ียงผ้ึงโพรง รัง  -  - 5 5 100.00
4 จัดท าแปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ ไร่  -  - 50 50 100.00
    แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 336,000 336,000 100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการอุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 36,400 100.00
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน/ติดตาม/สนับสนุนกิจกรรม (อ านวยการ) คร้ัง 3 3 3 2 66.67
2. สนับสนุนค่าไฟฟา้ เดือน 3 3 3 2 66.67
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ คร้ัง 4 4 4  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 99,956 99.96 168



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ด าเนินงานสนองพระราชด าริทีไ่ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาในเชิงคุณภาพใหม้ากยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริม พฒันาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ
    ไปยังประชาชน ใหส้ามารถน าไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. บรูณาการการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ฐานของศูนย์

เปา้หมายของโครงการ 1. ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ ทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ 

ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,292,250  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว ราย  -  - 100 100 100.00
    เศรษฐกิจพอเพยีง
2. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    และจุดเรียนรู้ ไร่  -  - 80 80 100.00
3. จ้างเหมาแรงงาน ราย  -  - 2 2 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 524,000 524,000 100.00 169

11. โครงการพระราชด าริ
   6) ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 กันยายน  2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ป ี2560 - 2564

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

กรมการข้าว
๑. จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ไร่ 8 8 8 8 100.00
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 20 20 20 20 100.00
๓. สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 20 20 20 20 100.00
๔. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 24 24 12 50.00
๕. จ้างเหมานักวิชาการเกษตร ราย/เดือน 1 1 1 1 100.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 352,000 352,000 352,000 352,000 100.00
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 5,000 5,025 5,000 5,050 101.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 516,100 514,442 516,200 516,139 99.99
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์  -  -  -  -  -
    1.1 เปด็/ไก่ ตัว 100 100 100 100 100.00
    1.2 ผลิตลูกเปด็/ไก่ ตัว  -  - 500 720 144.00
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 70 42 70 20 28.57
3. พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง  ราย 20 20 20 20 100.00
4. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร ราย/ตัว  -  - 50/500 50/500 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 63,400 63,400 113,400 113,400 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและ ไร่  -  -  -  -  -
   ระบบการปลูกพชื
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 48 48 48 48 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 70 70 70 110 157.14
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 10,000 10,000 10,000 11,850 118.50
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 4 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 400,000 40,000 400,000 400,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 350 350 50 50 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 6,000 6,000 150 150 100.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 50 50 100.00
4. สาธิตการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นเปร้ียวดินกรด ไร่ 100 100  -  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 782,500 782,500 212,250 212,250 100.00
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 150 150 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/150 2/150 2/100 2/100 100/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,990 50,990 38,000 38,000 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 36,400 100.00
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลในพืน้ที่ คร้ัง 24 24 24 15 62.50
   โครงการหลวง
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ัง 4 4 4 1 25.00
    คณะท างานขับเคล่ือนฯ
3. จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี/แผนแม่บท แผน 1 1 1 1 100.00
   ป ี60-64
4. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานและแผนแม่บทฯ เร่ือง 1 1 4 1 25.00
5. รายงานประจ าเดือน/รายงานประจ าปี คร้ัง 12 12 11 8 72.73
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 97,260 97.26
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ระราชทานใหศู้นย์พฒันาปศุสัตว์
    ตามพระราชด าริ เปน็ศูนย์กลางการผลิตพนัธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพนัธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริทีข่าดแคลน และราษฎรทีย่ากจน
    ในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจากศูนย์
2. เพือ่ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ที่
3. เพือ่เปน็ศูนย์พฒันาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่างใหเ้กษตรกรและผู้สนใจน าไปพฒันาการประกอบอาชีพ
     และขยายผลการพฒันาสู่พืน้ทีเ่ปา้หมายอย่างยั่งยืน   

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพืน้ทีร่อบศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ 
พษิณุโลก และอุตรดิตถ์ และพืน้ทีอ่ าเภอในจังหวัดเลย พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน /พืน้ทีโ่ครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ /มีฐานะยากจน /ราษฎรผู้สนใจทัว่ไป /ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 3,768,720  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมปศุสัตว์
1. งานสาธิตการเล้ียงสัตว์
    1.1 สัตว์ปกี  ตัว 450 450 400 400 100.00 173

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล

11. โครงการพระราชด าริ
   7) ศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชด าริ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย

ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 กันยายน  2560

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    1.2 ผลิตลูกสัตว์ปกี  ตัว 8,000 11,105 8,000 13,000 162.50
    1.3 สุกร  ตัว 8 8 8 11 137.50
    1.4 ผลิตลูกสุกร  ตัว 64 94 120 120 100.00
    1.5 แพะ - แกะ  ตัว 10 10  - 22  -
    1.6 บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพชือาหารสัตว์ ไร่ 10 10 10 10 100.00
2. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 618 618 840 760 90.48
    2.2 ฝึกอบรมนักเรียน ร.ร./ราย 10/300 10/300 11/330 11/330 100/100
    2.3 พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 20 20 40 40 100.00
    2.4 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 638/7,860 638/7,860 700/5,500 760/5500 108.57/100
    2.5 ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 20/20 60/60 120/120 120/120
    2.6 ส่งเสริมสัตว์ปกีในโรงเรียน ร.ร. 10 10 11 11 100.00
    2.7 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ แหง่ 1 1 1 1 100.00
    2.8 จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ  -  - 2 2 100.00
    2.8 การพฒันาผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ  -  - 2 2 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,860,550 6,860,550 2,231,120 2,231,120 100.00
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000 1,100 110.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 40 40 40 40 100.00
3. ฝึกอบรม ราย 40 40 40 40 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1 1 100.00
5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 10 10 10 100.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 343,500 328,249 223,700 223,328 99.83
กรมวิชาการเกษตร
1. จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29 29 29 100.00
2. การฝึกอบรม ราย 80 80 80 81 101.25
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 750 750 750 150 20.00
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 4 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,000 250,000 250,000 250,000 100.00
กรมหม่อนไหม
1. ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และ ราย  -  - 20 40 200.00
    ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์หม่อน
    1.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ราย  -  - 10 30 300.00
    1.2 ฝึกอบรมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมแก่นักเรียน ราย  -  - 10 10 100.00
          ในโรงเรียน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 30,000 30,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 300 300 100.00
2. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่  -  - 50 50 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 189,500 189,500 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 200 200 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/200 2/200 2/200 2/200 100/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 58,000 58,000 76,000 76,000 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการศัตรูพชื ราย  -  - 50 50 100.00
    ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
2. จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ- ไร่  -  - 10 10 100.00
    พอเพยีง
3. ส่งเสริมการผลิต ขยายพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บา้น ราย  -  - 100 100 100.00
4. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ราย  -  - 50 50 100.00
5. ส่งเสริมการเพาะเหด็เศรษฐกิจ ราย  -  - 100 100 100.00
6. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่  -  - 14 14 100.00
7. จ้างเหมาแรงงาน คน  -  - 3 3 100.00
8. สนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน  -  - 2 1 50.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 632,000 496,272 78.52
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 36,400 100.00
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. การปฏบิติังานสนับสนุนการก ากับ และรายงานผล
    1.1 ประสาน อ านวยการ และสนับสนุนการปฏบิติัการ คร้ัง 12 12 12 4 33.33
          ในพืน้ที่
    1.2 ติดตามผลการด าเนินงานหน่วยงานทีร่่วมบรูณาการ คร้ัง 12 12  -  -  -
    1.3 จัดท ารายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.4 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 1 1 1 1 100.00
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ คร้ัง 1 1 1 1 100.00
    2.2 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนฯ คร้ัง 4 4 4 2 50.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 100,000 100.00
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้บ ารุงรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ าทอ้งถิ่น 

2. เพือ่พฒันาศักยภาพธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน สร้างโอกาสและยกระดับการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทีท่นัสมัยในการผลิต 
    และทดแทนแรงงานภาคเกษตรใหแ้ก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ ๑. สร้างช่างเกษตรทอ้งถิ่น 2,100 ราย และพฒันาศักยภาพธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน  300 ราย
2. บริการสาธิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร ในพืน้ทีส่่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่  600 ไร่ 
    และถ่ายทอดความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร 600 ราย
3. บริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรรูปแบบกลุ่มในพืน้ทีส่่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่  600  แหง่

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 7,246,600 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

1. การสร้างช่างเกษตรทอ้งถิ่น
    1.1 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 1 ราย 5,100 5,310 2,100 2,100 100.00
    1.2 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 2 ราย 250 258 125 125 100.00
    1.3 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 3 ราย 100 112 50 50 100.00
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แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

12. โครงการสง่เสริมการใช้เครือ่งจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
ไตรมาสที่ 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 30 กันยายน  พ.ศ. 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. การพฒันาศักยภาพธุรกิจใหบ้ริการ ราย - -
    เคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน
    2.1 ธรุกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตร ราย 200 225 100 100 100.00
         ชุมชนทัว่ไป
    2.2 ศูนย์บริการเตรียมดินเพือ่เพิม่ผลผลิต ราย - - 200 200 100.00
          มันส าปะหลัง 
3. บริการสาธิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพือ่เพิม่ ไร่ - - 600 600 100.00
    ประสิทธิภาพการผลิต ราย - - 600 600 100.00
4. การบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรรูปแบบกลุ่ม แหง่ - - 600 567 94.50  - เนือ่งจากช่วงเดือน ก.ค.- ส.ค. มี
   ในพืน้ทีส่่งเสริมการท าการเกษตรแปลงใหญ่    โครงการเร่งด่วนเข้ามา (โครงการ
   (ส ารวจข้อมูล และจัดท าความต้องการใช้    9101 ตามรอยเทา้พอ่ ภายใต้ร่ม-
   เคร่ืองจักรกลการเกษตร)    พระบารมีเพือ่กการพฒันาการเกษตร
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,294,200 29,600,046 7,246,000 6,137,182 84.70    อย่างยั่งยืน) ท าใหเ้กิดการขาดแคลน

   แรงงานในพืน้ที ่จึงต้องหยุดการด าเนิน
   กิจกรรมชั่วคราว โดยหลังจากเสร็จส้ิน
   โครงการเร่งด่วนได้มีการด าเนินการต่อ
   และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเปา้หมาย
   ภายในเดือน ต.ค. 60

179



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ลดต้นทนุการผลิตและแก้ไขปญัหาการขาดแคลนแรงงานในพืน้ทีใ่หแ้ก่เกษตรกรทีป่ลูกข้าวและข้าวโพดเล้ียงสัตว์

2. สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรใหส้หกรณ์การเกษตรเพือ่ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกเกษตรผู้ปลูกข้าว 

    และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใช้ร่วมกันช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

3. เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกรในการจัดการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรทางการเกษตร

เปา้หมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการบริการจัดการด้านเคร่ืองจักรกลไม่น้อยกว่า 20 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี 2558  ถึงป ี2562
งบประมาณของโครงการ จ านวน  1,996,900  บาท (ป ี2560 เฉพาะส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

1. การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
    1.1 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว แหง่ 10 10 10 6 60.00
    1.2 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์    แหง่ 10 9 10 - -
2. การสนับสนุนเงินทนุจาก ธ.ก.ส. เพือ่จัดหา
    เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
แผนปฏบิตัิงาน

13. โครงการสง่เสริมการให้บริการเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรและอุปกรณก์ารตลาดเพ่ือลดตน้ทุนสมาชิกระยะขยายผล ปพี.ศ. 2559-2562
ไตรมาส 4 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  - 30 กันยายน  2560

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

     2.1 จ านวนสหกรณ์ทีย่ื่นกู้
           1) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว   แหง่ - - 10 6 60.00
                - วงเงินทีย่ื่นกู้ บาท - - - 42,258,000  -
           2) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ - - 10 - -
                - วงเงินทีย่ื่นกู้ บาท - - - - -
      2.2 จ านวนสหกรณ์ทีไ่ด้รับการอนุมัติจาก ธ.ก.ส.    
           1) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว   แหง่ - - 10 6 60.00
                  - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท - - - 42,258,000 -
           2) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ - - 10 - -
                  - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท - - - - -
 3. การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนั
    เกษตรกร
     3.1 จ านวนสหกรณ์ทีจ่ัดท าข้อมูลการผลิตของ แหง่ 19 19  - 6  -  - ไม่ได้ก าหนดเปา้หมายขึ้นกับ ธกส.
           สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว
     3.2 การจัดอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ ราย 60 60 230 400 173.91   - เฉพาะสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
           ในการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร       เกษตรกร แต่ไม่รวมวิสาหกิจชุมชน

  - ผู้เข้าอบรมมาจากโครงการฯ ของ
4. การแนะน าส่งเสริมและติดตามการด าเนินโครงการ คร้ัง - - 10 60 600.00     กสส. และจากโครงการของกระ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 93,740,000 91,892,024 1,996,900 763,279 38.22     ทรวงมหาดไทย
   
        181



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ และองค์การสะพานปลา

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหผ้ลผลิตสินค้าเกษตรเปา้หมายทีผ่ลิตใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ (Good Flagship Project)

เปา้หมายของโครงการ ผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยัส าหรับการบริโภค หรือส่งจ าหน่ายต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าส าคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2557 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,504,788,700 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

กรมการข้าว
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ข้าว

     1.1 การตรวจรับรองเมล็ดพนัธุ์ข้าว
           1) ตรวจประเมินเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง  -  - 1,000 1,000 100.00
           2) ตรวจประเมินสถานทีร่วบรวม คัดบรรจุ แหง่  -  - 60 60 100.00
               เมล็ดพนัธุ์ข้าว
     1.2 จัดท าคู่มือ เอกสารการตรวจประเมินระบบ ชุด  -  - 1,200 1,200 100.00
           การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
2. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวใหไ้ด้มาตรฐาน GAP
     2.1 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว
           (ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 182

14. โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     (GAP -Seed)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

            1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
                 - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง  -  - 30,000  -  -  - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล
                 - แปลงใหม่ทีย่ื่นขอการรับรอง แปลง  -  - 7,000  -  -  - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล
            2) การตรวจประเมินระบบการผลิต
                ข้าวแบบกลุ่ม
                - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม  -  - 120  -  -  - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล
                  (ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 1 คร้ัง)
                 - กลุ่มใหม่เพือ่ใหก้ารรับรอง (ตรวจประเมิน กลุ่ม  -  - 70  -  -  - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล
                   ประเมินระบบควบคุมภายใน 1 คร้ัง
   2.2 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคใต้)
           1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
               - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง 1,868 1,502 2,278   -   -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมินโดย

   ผู้ตรวจประเมินภายนอก ( Outsourse) 
               - แปลงใหม่ทีย่ื่นของการรับรอง แปลง 1,084 781 2,040   -   -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมินโดย

   ผู้ตรวจประเมินภายนอก ( Outsourse) 
          2) การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม
               - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม 8 8 14   -   -  - อยู่ระหว่างการจ้างผู้ตรวจประเมิน
               - กลุ่มใหม่เพือ่ใหก้ารรับรอง กลุ่ม 7 7 30   -   -    ภายนอก ( Outsourse) 
   2.3 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคเหนือ
         ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
         ภาคตะวันตก) 183



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

        1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
            - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง  -  - 8,000 8,000 100.00
            - แปลงใหม่ทีย่ื่นของการรับรอง แปลง  -  - 1,000 1,000 100.00
        2) การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม
            - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม  -  - 30 30 100.00
3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว
    ตามระบบ GMP/HACCP
    3.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว โรง 20 7 10 7 70.00
    3.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ข้าว แหง่  -  - 10 4 40.00
    3.3 จ้างเหมาตรวจวิเคราะหส์ารเคมีตกค้างในดิน ตัวอย่าง  -  - 500 500 100.00
           น้ า และผลิตข้าวเปลือก
    3.4 จัดคู่มือเอกสารตรวจประเมินระบบการผลิต ชุด  -  - 55,000 55,000 100.00
           เมล็ดพนัธุ์ข้าว
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 134,674,300 130,647,321 73,738,400 18,397,731 24.95
กรมประมง
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
   1.1 ตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน ฟาร์ม 32,000 31,805 32,000 32,444 101.39
   1.2 ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงงาน 313 311 307 316 102.93
2. เฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า
   2.1 ตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพหอยสองฝาและน้ าทะเล ตัวอย่าง 8,500 8,041 7,400 7,363 99.50
   2.2 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเพือ่การส่งออก ตัวอย่าง 4,350 4,600 11,362 11,436 100.65 184



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

   2.3 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเชิงรับ ตัวอย่าง 42,053 48,442 44,600 25,777 57.80

3. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คร้ัง 300,000 416,831 300,000 560,430 186.81
4. เพิม่ศักยภาพการแข่งขันใหก้ับเกษตรกรและ ราย   -   - 200 211 105.50
    ผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน
5. แก้ไขปญัหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง
   5.1 ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ้งทะเล ตัวอย่าง 97,000 157,221 70,000 117,160 167.37

   5.2 ผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์เพือ่ใช้ในกิจกรรม ซอง/ 600,000 201,602 300,000 109484/ 120.42
         การเพาะเล้ียงกุ้งทะเล ขวด  - 542,349 251,789  -

6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,710,899,500 1,623,722,010 437,820,600 378,650,830 86.49
กรมปศุสัตว์
๑. โครงการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
    ๑.1 จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ทีไ่ด้รับ แหง่ 44,070 58,130 43,350 66,644 153.73
          บริการพฒันาและตรวจประเมินมาตรฐาน
    ๑.2 จ านวนตัวอย่างทีไ่ด้รับการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง 348,040 414,866 332,880 337,602 101.42
          คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
          ทีก่ าหนด
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 864,900,000 864,900,000 504,873,200 489,061,330 96.87 185



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

กรมวิชาการเกษตร
1. จ านวนแหล่งผลิตทีไ่ด้รับการตรวจสอบเพือ่รับรอง แปลง 70,870 73,842 70,870 73,036 103.06  - ตรวจสอบแหล่งผลิตพชืได้ 73,036
    มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พชื    แปลง มีแปลงทีผ่่ายการรับรองแล้ว

   จ านวน 41,156 แปลง เปน็พืน้ที่
    (ผัก/ผลไม้)    254,558 ไร่
2. จ านวนโรงงานคัดบรรจุ แปรรูปทีไ่ด้รับการตรวจสอบ โรงงาน 600 687 600 816 136.00  - ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ/แปรรูป
    เพือ่รับรองตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ    ในระบบ GMP/HACCP ด าเนินการได้
    GMP/HACCP    816 โรงงาน ได้รับการรับรอง 75 โรง
3. จ านวนหอ้งปฏบิติัการตรวจสอบสินค้าเกษตร หอ้งปฏบิติั- 10 10 10 10 100.00  - พฒันาหอ้งปฏบิติัการโดยการรักษา
    และปจัจัยการผลิตทีไ่ด้รับการพฒันาตามมาตรฐาน การ    สภาพ/ขอบข่ายการรับรอง/
    สากล    เตรียมความพร้อมเพือ่ยื่นขอการรับรอง 

   ISO/IEC : 17025 

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 130,553,800 120,242,500 130,027,000 129,158,200 99.33
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. การพฒันาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพ
    และมาตรฐาน GAP

ราย  -  - 500 500 100.00
    1.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย  -  - 882 882 100.00
    1.3 ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกรตามระบบ GAP พชื ราย  -  - 33,972 34,176 100.60
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    1.1 พฒันาเจ้าหน้าทีใ่นการเปน็วิทยากรเกษตรกร



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

    1.4 ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น ราย  -  - 34,099 34,188 100.26
          ตามระบบ GAP พชื
2. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืชุมชน
    2.1 จัดสัมมนาการพฒันาเปน็ศูนย์กลางการผลิต  คร้ัง  -  - 1 1 100.00
          เมล็ดพนัธุ์พชืรองรับประชาคมอาเซียน
    2.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที ่หลักสูตร เทคโนโลยี คร้ัง  -  - 1 1 100.00
          การผลิตเมล็ดพนัธุ์
    2.3 จัดเวทเีรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ราย  -  - 3,800 3,800 100.00
    2.4 เกษตรกรศึกษาดูงาน กลุ่ม  -  - 85 85 100.00
    2.5 ประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่าง ราย  -  - 2,850 2,850 100.00
          สมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่วชุมชน
          กับผู้ใช้เมล็ดพนัธุ์
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 212,846,600 204,542,858 96.10
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
1. การจัดท าและเตรียมการบงัคับใช้มาตรฐานบงัคับ เร่ือง 2 2 2 2 100.00  - ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 มาตรฐาน

   ได้แก่ มาตรฐานทเุรียนแช่เยือกแข็ง
   และมาตรฐาน GAP ฟาร์มเนือ้ไก่
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

2. การพฒันาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมัน่
    แก่ผู้บริโภค
    2.1 ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ จังหวัด 71 71 76 76 100.00  - โอนงบประมาณใหจ้ังหวัดด าเนินการ

    เรียบร้อยแล้ว
    2.2 สร้างระบบอาหารศึกษา กิจกรรม 12 12 3 3 100.00  - สัมมนาเชิงปฏบิติัการโครงการบรูณาการ

  องค์ความรู้การเกษตรเพือ่อาหารปลอดภยั
  ในสถานศึกษาจังหวัดน่านตามปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 - สัมมนาเชิงปฎบิติัการโครงการบรูณาการ
   องค์ความรู้เกษตรเพือ่อาหารปลอดภยั
   ในสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตาม
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
 - จัดพมิพห์นังสือสาสตร์พระราชา
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

    2.3 พฒันาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตร ส าหรับ ราย 150 152 200 372 186.00   ณ จ.ศีรษะเกษ พทัลุง ระยอง ขอนแก่น 
          ผู้ประกอบการขนาดกลาง/เล็กบนระบบคลาวด์   เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี  พษิณุโลก
          รวมทัง้ขยายผลการด าเนินงานของระบบสู่   นครราชสีมา ราชบรีุ และพะเยา
          ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ 
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

    2.4 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตาม คร้ัง 4 6 3 5 166.67  - โครงการเกษตรรุ่นใหม่ใสใจมาตรฐาน
          มาตรฐาน และรณรงค์เพือ่สร้างความเชื่อมัน่ 1 รุ่น และหลักสูตรทีป่รึกษาเกษตร
          ในสินค้า Q    ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร 2 รุ่น

   หลักสูตรเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจ
   ประเมินเบือ้งต้น ( Pre-Audit) 1รุ่น
   - การพฒันาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน
   การปฏบิติัทีดี่ส าหรับการผลิตทเุรียน
   แช่เยือกแข็ง (มกษ.9046-2560)
   1 รุ่น

    2.5 จัดท าหลักสูตรด้านการมาตรฐาน และพฒันา หลักสูตร  -  - 3  -  -  - โดยการจ้างทีป่รึกษาในการจัดท า
          เพือ่สร้างองค์ความรู้แก่บคุลากร    หลักสูตร ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจัดท า

   ซ่ึงมีแผนด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 
3. การพฒันาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ     2 ปงีบประมาณ 2561
    - พฒันาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถ กิจกรรม 9 9 3 3 100.00
      การตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 137,774,200 121,355,223 46,393,600 40,717,732 87.77  - จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให ้ส านักงาน
   คณะกรรมการกลางอิสลามแหง่
   ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

องค์การสะพานปลา
๑. ก่อสร้างโรงคลุมและลานจอดรถทา่เทยีบเรือประมง แหง่ - - 1 1 100.00
    ชุมพร    บาท 19,940,000 19,600,000 98.29  - งบเหลือจ่าย 340,000 บาท

๒. พฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ า แหง่  -  - 12 12 100.00
บาท 15,250,000 14,983,200 98.25  - งบเหลือจ่าย 266,800 บาท

๓. ปรับปรุงสุขอนามัยทา่เทยีบเรือประมงระนอง แหง่ - - 1 - -
บาท 63,899,300 10,372,600 16.23  - เบกิจ่ายงบป ี59 ครบเมือ่วันที ่19 

   ก.ย. 60 และเร่ิมเบกิจ่ายงบป ี60
   งวดแรก 10,372,600 บาท
   ทีเ่หลือเปน็งบผูกพนัป ี60

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 199,900,700 199,900,700 99,089,300 44,955,800 45.37
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งานบริหารจัดการภาครัฐ 
(กองทุนปรับโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรฯ) 

 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ศักยภาพภาพการผลิตมะพร้าว โดยการสาธิตปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 250 ราย ส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า รายละ 2 ไร่ พืน้ที ่500 ไร่ ด าเนินการส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทีอ่ายุมากกว่า

40 ปขีึ้นไป หรือต้นทีถู่กท าลายจากศัตรูมะพร้าว ในพืน้ที ่4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตามล าดับ
ระยะเวลาของโครงการ 4 ป ี(ป ี2557 - 2560) (ปทีี ่2 เร่ิม 5 มีนาคม 2558 - 4 มีนาคม 2559 ปทีี ่3 เร่ิม 5 มีนาคม 2559 - 4 มีนาคม 2560)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 8,947,00 บาท (ปทีี ่1 จ านวน 2,053,000 บาท ปทีี ่2 จ านวน 3,108,000 บาท ปทีี ่3 จ านวน 2,093,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

 ผล (5 ม.ีค. 60 - 
 4 ม.ีค. 61)

1. การสัมมนาเตรียมความพร้อมด าเนินงานโครงการ คร้ัง 2 2 1 1 100.00
2. การประชาสัมพนัธ์/รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย 250 250 -  -   - 
3. รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทเีรียนรู้
    - จัดเวทเีรียนรู้/ฝึกปฏบิติั/ทศันศึกษาดูงาน ราย 250 250 250  -  -
    - จัดท าศูนย์เรียนรู้การปลูกมะพร้าว ศูนย์ 4 4  -  -  -
4. แปลงสาธิตการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ไร่ 500 500 300 80 26.67   - สนับสนุนปจัจัยการผลิตในพืน้ที่
5. ประชุมเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าว ราย 400 400  -  -   -     เปา้หมายเดิม (เกษตรกรปทีี ่2)
6. การติดตามนิเทศงาน ดูแลใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร จังหวัด 4 4 4 2 50.00
7. จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ราย 2 2 2 2 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,254,000 6,662,901 1,693,000 1,395,781 82.44 192

แผนปฏบิตัิงาน
 ร้อยละ

   การปฏบิตัิงานปทีี ่1 - 3  การปฏบิตัิงานปทีี ่4

15. โครงการเพ่ิมศักยภาพการปลกูมะพร้าวพันธุ์ดทีดแทนสวนเก่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปดิเสรีการค้า AFTA (ปทีี่ 4)
ไตรมาสที่ 4  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วย
เปา้หมาย ผล  เปา้หมาย 

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670   
                                   

1.1 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

1.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
1.3 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
1.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 
1.5 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
1.7 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร กษ. 
1.8 โครงการพระราชด าริ 

1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
7) โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ จังหวัดเลย 

 

2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
 

2.1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร  
2.2 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก 
 

3. ส่วนประเมินผลพืช  โทรศัพท์ 0-2579-0507  โทรสาร 0-2579-0507 
 

3.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 
1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 
2) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
3) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
4) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการท านาหญ้า 
5) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น 

3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า AFTA (ปีที่ 3) 

 

4. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง  โทรศัพท์ 0-2940-5387  โทรสาร 0-2579-2670                                        

4.1 โครงการตลาดเกษตรกร 
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

 

5. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0555  โทรสาร 0-2579-2670 
 

- โครงการจัดรูปที่ดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
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