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ส่วนที่ 1  
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นในการขับเคลื่อนนโยบาย 

และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563 

ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ าทั้งระบบ 27,028.1850 10,555.9010 39.06 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 78.30 พิจารณาใน 
    ผลผลิต 75.67 ไตรมาสที่ 4 
    - ก่อสร้างแหล่งน้้าเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน 10 แห่ง 2.38  
    - ผันน้้าจากลุ่มน้้าแม่กลองมาลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง

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

    - จัดสรรน้้าช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 จ้านวน 
17,053 ล้าน ลบ.ม.  

96.35  

    -  วันปฏิบัติ การฝนหลวงที่ประสบผลส้ า เร็ จ  
มีฝนตกในพ้ืนที่เป้าหมาย 90.53  

100.59  

    - ขุดสระน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 34,295 บ่อ 85.74  
    ผลลัพธ์ 80.92  
    - เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 14,390 ไร่ 8.13  
    - ความจุกักเก็บเพ่ิมข้ึน 146.80 ล้าน ลบ.ม.  73.57  
    - ค่าความเค็ม 0.46 กรัม/ลิตร  92.00  
    - พ้ืนที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง 6,845,842 ไร่  100.00  
    - ความส้าเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้้า 

ในเขื่อนตามที่ร้องขอ ร้อยละ 84.86 
121.23  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

1. การบริหารจัดการแหล่งน้ าทั้งระบบ (ต่อ)    ผลลัพธ์ (ต่อ)   
    - พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 68,590 ไร่  85.74  
    - จ้านวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ 34,295 ราย  85.74  
2. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 1,952.3700 1,193.6236 61.14 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 144.34 พิจารณาใน 
    ผลผลิต 128.83 ไตรมาสที่ 4 
    -  ส่ ง เสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่ งยืนรวม 

262,205 ราย  
171.07  

    - พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นรวม 256,644 ไร่  52.81  
    - พ้ืนที่ส่วนบุคคลและสาธารณะที่ได้รับการส่งเสริม

ระบบวนเกษตร จ้านวน 2,750 ไร่  
6.11  

    - ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตด้านพืช ข้าว 
หม่อนไหม ผักและผลไม้ รวม 86,362 แปลง 

260.01  

    - ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตด้านโรงคัดบรรจุ 
โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด ปศุสัตว์ และประมง 
รวม 40,818 แห่ง 

94.56  

    - ร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจ้าหน่าย 3 สาร 
ใช้แอปพลิเคชัน DOA SHOP จ้านวน 22,833 ราย  

154.59  

    - ผู้รับจ้างพ่นยาและเกษตรกรผู้ใช้ 3 สาร ได้เข้าอบรม
และผ่านการสอบ 16,263 ราย  

162.63  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

2. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (ต่อ)    ผลลัพธ์ 159.85  
    - แหล่งผลิตด้านด้านพืช ข้าว หม่อนไหม ผักและผลไม้ 

ได้รับรองมาตรฐาน รวม 80,616 แปลง  
376.68  

    - แหล่งผลิตด้านโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม  
โรงผลิตเชื้อเห็ด ปศุสัตว์ และประมง ได้รับรอง
มาตรฐาน รวม 882 แห่ง  

2.86  

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสามารถผลิตชีวภัณฑ์ 
ได้เอง 1,764 ศูนย์  

100.00  

3. ใช้ระบบตลาดน าการผลิต 315.6686 123.0112 38.97 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 56.41 พิจารณาใน 
    ผลผลิต 67.84 ไตรมาสที่ 4 
    - พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 

1,190 ราย 
100.00  

    - พัฒนาตลาดเกษตรกร 65 จังหวัด  84.42  
    - เชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างโรงสี ผู้ประกอบการ 

และกลุ่มเกษตรกร 10 ศูนย์ 
13.89  

    - ผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาด 53 ราย  6.63  
    - สหกรณ์จ้าหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดออนไลน์ 

จ้านวน 115 สหกรณ์  
76.67  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

3. ใช้ระบบตลาดน าการผลิต (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - สินค้าสหกรณ์ที่มีการจ้าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ 

318 รายการ  
106.00  

    - กลุ่มเกษตรกรขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ 3 กลุ่ม 25.00  
    - พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 29,897 ราย 48.01  
    - สอนแนะและติดตามการจัดท้าบัญชี 444 แห่ง 100.00  
    - ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และ

จัดท้าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 16,864 ราย  
95.60  

    - ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 163,521 เมตร 81.76  
    - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ 1,270 ราย 
76.05 

 
 

    ผลลัพธ์ 44.97  
    -  มู ล ค่ า ก า รจ้ า หน่ า ยสิ นค้ า ขอ ง เกษตรกร 

15,453,612 บาท  
51.51  

    - ขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการฯ ได้
ร้อยละ 22.15  

31.64  

    - ผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ที่มีการเชื่อมโยง
ตลาด ร้อยละ 10.46  

14.94  

    - มูลค่าสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน 
130.85 ล้านบาท  

81.78  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

4. การลดต้นทุนการผลิต 1,819.0032 927.1561 50.97 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 95.23 พิจารณาใน 
    ผลผลิต 69.22 ไตรมาสที่ 4 
    - ส่งเสริมพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร 56,536 ตัน 

ร้อยละ 2.20  
2.20  

    - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 5,000 ราย 33.33  
    - พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมให้ใช้สารอินทรีย์

ชีวภาพ 250,000 ไร่  
100.00  

    - ถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่
รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล จ้านวน 3,750 ราย  

79.79  

    - พ้ืนที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๖,๗๓๕ แปลง 

100.00  

    - จัดตั้งศูนย์ AIC ในสถานศึกษา 77 จังหวัด 100.00  
    ผลลัพธ์ 121.24  
    - ค่าบ้ารุงรักษาเครื่องจักรลดลงในภาพรวม 15.00 

ล้านบาทต่อปี  
71.43  

    - เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ ๗.๓๖ 147.20  
    - เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ ร้อยละ ๑๑.๔๐ 228.00  
    - พัฒนาเกษตรกรสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 

295 ราย  
38.31  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

5. การบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 1,291.4724 651.3906  50.44 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 31.72 พิจารณาใน 
    ผลผลิต 63.43 ไตรมาสที่ 4 
    - เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 10,896 ราย  
61.52  

    - ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการท้าการประมง 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 190,466 ครั้ง 

76.19  

    - ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้้า 289.15 ล้านตัว 52.57  
    (หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอจดทะเบียน

เรือไทยส้าหรับเรือประมงพ้ืนบ้าน 12,848 ฉบับ 
หรือ 12,848 ล้า) 

  

    ผลลัพธ์ -  
    - จะท้าการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด้าเนินงาน   
6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 5,371.8116 2,189.7474 40.76 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 84.39 พิจารณาใน 
    ผลผลิต 85.30 ไตรมาสที่ 4 
    - เกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภาพรวม 

230,948 ราย 
48.88  

    - วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลส้าเร็จ มีฝนตก
ในพ้ืนที่เป้าหมาย ร้อยละ 90.53  

100.59  

    - พ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ
ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ 65.54  

87.39  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรม 
ที่เก่ียวเนื่อง จ้านวน 4,063 กลุ่ม  

81.26  

    - เฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา 10 จังหวัด 
พ้ืนที่ 800,000 ไร่ 

100.00  

    - เฝ้าระวังและป้องกันก้าจัดโรคในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 50 จังหวัด พื้นที่ 9,294,514.11 ไร่ 

100.00  

    - เฝ้าระวังและป้องกันก้าจัดโรคใบด่างมันส้าปะหลัง 
17 จังหวัด พื้นที่ 480,000 ไร่  

100.00  

    - สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
18,584,088 ตัว  

69.81  

    - เกษตรกรได้รับการสงวนรักษาสิทธิ์ในที่ดินไว้ได้ 
4,285 ไร่  

71.42  

    - พ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับแก้ไข  
ร้อยละ 60.95  

121.90  

    - การแก้ปัญหาหนี้สินผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ 
ผู้ยากจน 642 ราย 

57.07  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ต่อ)    ผลลัพธ์ 83.47  
    - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนไปปลูก 

พืชหลากหลายในฤดูนาปรัง 7,620 ราย พ้ืนที่  
7,620 ไร่  

131.20  

    - เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท้านาไร่ละ 
900 บาท  

90.00  

    - ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว เข้าสู่อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 10,919.04 ตัน  

29.22  

7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 415.5006 261.9122 63.04 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 54.23 พิจารณาใน 
    ผลผลิต 68.45 ไตรมาสที่ 4 
    - มีความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

การเกษตรแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวง 10 หน่วยงาน  

10.00  

    - Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชส้าคัญและ
ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร 
5 สินค้า  

38.46  

    - ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและโรงฟักที่ได้รับการส้ารวจ/
ปรับปรุง และขึ้นทะเบียน 362,537 ฟาร์ม  

69.72  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการส้ารวจ/ปรับปรุง

และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 3,606,469 ราย  
120.22  

    - อบรมและส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการผลิต
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ จ้านวน 26,054 ราย  

93.35  

    - พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 94,862 ไร่  

94.86  

    - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/
สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัย
การผลิตที่จ้าเป็น 19,166 ราย  

95.83  

    - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปรับปรุงพันธุ์สัตว์/
สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัย
การผลิตที่จ้าเป็น 8,774 ฟาร์ม  

87.74  

    - เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส้าหรับปลูกพืช
อาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตาม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 62,390 ไร่  

75.03  

    - อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 347 ราย  

45.90  

    - จัดท้าแปลงต้นแบบเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปรับเปลี่ยน 378 ไร่  

75.30  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    -  ติดตามและประเมินผล 17 แห่ง  100.00  
    - ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ 378 ไร่  75.60  
    - ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี 100 ราย  100.00  
    - อบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรใน

พ้ืนที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนที่ N) 2,920 ราย  
97.33  

    - ก้ากับแนะน้าการจัดท้าบัญชี 1,782 ราย  84.86  
    - ติดตามการจัดท้าบัญชี 846 ราย  40.29  
    - ติดตามประเมินผล 3 ราย  1.33  
    - อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืช

ทางเลือกใหม่ 1,411 ราย  
70.55  

    - สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็น 648 ไร่  10.80  
    - การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือการผลิต

หม่อนไหม 160 ไร่  
50.31  

    - ส้ารวจ คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของ
เกษตรกร 5,000 ราย  

100.00  

    - สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
3,139 ราย  

62.78  

    - ติดตามการด้าเนินงานและประเมินผลเกษตรกร
รายใหม่ 489 ราย  

9.78  
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ประเด็น 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่ส าคัญ) 
ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
ผลประเมิน 

7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)    ผลผลิต (ต่อ)   
    - ติดตามการด้าเนินงานและประเมินผลเกษตรกร

รายเก่า (ปี 2562) 4,259 ราย  
85.18  

    - จัดท้าแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ที่ส้าคัญเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

๗๓.00  

    - ติดตามประเมินผลโครงการ  ๘๐.00  
    ผลลัพธ์ 40.00  
    - ขับเคลื่อนการจัดท้าฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ๒ ครั้ง  ๔0.00  
8. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  330.2013 207.9093 62.96 ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 78.47 พิจารณาใน 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    ผลผลิต 86.93 ไตรมาสที่ 4 
    - พัฒนา ศพก. หลัก 882 ศูนย ์ 100.00  
    - พัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 4,216 ศูนย์ 75.35  
    - อบรม/ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 37,260 ราย 85.45  
    ผลลัพธ์ 70.00  
    - ศพก. หลัก และ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ของกรม

วิชาการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาฐานการเรียนรู้ 
สามารถให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชได้ 140 ศูนย์  

70.00  

รวม 38,524.2127 16,110.6514 41.82  77.88  
ที่มา : รายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุนแต่ละประเด็นนโยบาย 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดความส้าเร็จ 

           ตัวชี้วัด      เกณฑ์         ผลประเมิน 
ร้อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ่าย   ตั้งแต่ร้อยละ 96 ขึ้นไป   ผ่าน 
ร้อยละความส้าเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการ ผลผลิต มากกว่า ร้อยละ 80  ผ่าน 
       ผลลัพธ์ มากกว่า ร้อยละ 80  ผ่าน 
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ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์8 ประเด็น 
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ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็น 

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

ประเด็นที่ 1 : การบริหารจัดการแหล่งน้ าทั้งระบบ 
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน  

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมชลประทาน 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน 

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1) วัตถุประสงค์  

เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน ้าอย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น ้าแล้ง น ้าท่วม 
การขาดแคลนน ้าภาคการผลิต น ้าอุปโภคบริโภค และเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้า ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
พื นที่ชุมชน พื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ    

2.2) เป้าหมาย  
ก่อสร้างแหล่งน ้า 421 แห่ง เพ่ิมพื นที่ชลประทาน 176,968 ไร่ เพ่ิมพื นที่เพาะปลูกพืช

ในฤดูแล้ง 6,845,842 ไร่ และขุดสระน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 40,000 บ่อ   
3) งบประมาณ 27,028.1850 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,555.9010 ล้านบาท ร้อยละ 39.06 

ของงบประมาณท่ีได้รับ   
3.1 กรมชลประทาน งบประมาณ 25,860.5414 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9,816.6900 

ล้านบาท ร้อยละ 37.96 
3.2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร งบประมาณ 452.4436 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 

120.6791 ล้านบาท ร้อยละ 26.67  
3.3 กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 715.2000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 618.5319 ล้านบาท 

ร้อยละ 86.48  
4) ผลการด าเนินงาน  

4.1 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ด้าเนินการแล้ว 10 แห่ง  ร้อยละ 2.38 
ของเป้าหมาย 421 แห่ง  เพ่ิมพื นที่ชลประทานได้ 14,390 ไร่  ร้อยละ 8.13 ของเป้าหมาย 176,968 ไร่  
มีความจุกักเก็บเพ่ิมขึ น 146.80 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 73.57 ของเป้าหมาย 199.54 ล้าน ลบ.ม. 

4.2 ผันน้ าจากลุ่มน้ าแม่กลองมาลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63  
ด้าเนินการได้ 933 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 93.30 ของเป้าหมาย 1,000 ล้าน ลบ.ม.  ค่าความเค็มตามเกณฑ์วิกฤติ 
ที่สถานีสูบน ้าส้าแลเพ่ือการผลิตน ้าประปาของการประปานครหลวง 0.46 กรัม/ลิตร  ร้อยละ 92.00 ของเป้าหมาย 
0.50 กรัม/ลิตร (กรมชลประทานสามารถผันน ้าจากลุ่มน ้าแม่กลองเข้าสู่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา เพ่ือควบคุมระดับ
ความเค็มของน ้าส้าหรับท้าน ้าประปา โดยวัดค่าได้ 0.46 กรัม/ลิตร ดีกว่าค่าวิกฤติที่ก้าหนดไว้ ที่ต้องไม่เกิน 
0.50 กรัม/ลิตร  โดยต่้ากว่าค่าวิกฤติเป้าหมายร้อยละ 8.00 (ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 100.00 ท้าได้ที่
ร้อยละ 92.00) 

4.3 วางแผนจัดสรรน้ าช่วงฤดูแล้งปี 2562/63  ด้าเนินการได้ 17,053 ล้าน ลบ.ม. 
ร้อยละ 96.35 ของเป้าหมาย 17,699 ล้าน ลบ.ม.  เพ่ิมพื นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ 6,845,842 ไร่  
ครบตามเป้าหมาย 

4.4 วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลส าเร็จ มีฝนตกในพื นที่เป้าหมาย ด้าเนินการได้
รอ้ยละ 90.53 หรือร้อยละ 100.59 ของเป้าหมาย  
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4.5 ขุดสระน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ด้าเนินการได้ 34,295 บ่อ ร้อยละ 85.74 
ของเป้าหมาย 40,000 บ่อ  พื นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 68,590 ไร่ ร้อยละ 85.74 ของเป้าหมาย 
80,000 ไร่  มีเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ จ้านวน 34,295 ราย ร้อยละ 85.74 ของเป้าหมาย 40,000 ราย 

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

ประเด็นที่ 2 : การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
1. หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์  

กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
การยางแห่งประเทศไทย และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อนที่มี

การประสาน ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษา และเกษตรกร ที่เก่ียวข้อง
กับการขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน 

2) เพ่ือจัดท้าต้นแบบการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื นที่ ส้าหรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในระยะต่อไป 

3) เพ่ือพัฒนาให้การท้าการเกษตรของไทยก้าวสู่ความยั่งยืน เกษตรกรสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างยั่งยืน 

4) เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 153,271 ราย พื นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ น 
486,017 ไร่ 

3. งบประมาณ  1,952.3700 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 1,193.6236 ล้านบาท ร้อยละ 61.14 
ของงบประมาณที่ได้รับ     

4. ผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนรวม 262,205 ราย ร้อยละ 171.07 ของเป้าหมาย 

153,271 ราย พื นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ นรวม 256,644 ไร่ ร้อยละ 52.81 ของเป้าหมาย 486,017 ไร่ 
ดังนี  

4.1) ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เพื่อขยายผลการเรียนรู้การพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับ
การประกอบอาชีพได้ ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 99 ศูนย์ เกษตรกรได้รับการอบรมทั งสิ น 8,427 ราย 
ร้อยละ 103.63 ของเป้าหมาย 8,132 ราย 

4.2) ส่งเสริมการท าเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนเกษตรกรทั งการปลูกข้าว 
การเลี ยงสัตว์ การท้าประมง การปลูกหม่อน การจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์  
การพัฒนาที่ดินเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร 
รวม 204,087 ราย ร้อยละ 291.55 ของเป้าหมาย 70,000 ราย  
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4.3) ส่งเสริมการท าระบบวนเกษตร ส่งเสริมการท้าระบบวนเกษตรในพื นที่ปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม โดยอบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพ่ึงตนเอง จ้านวน 4,066 ราย ร้อยละ 90.36 
ของเป้าหมาย 4,500 ราย พื นที่ส่วนบุคคลและสาธารณะที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตรแล้ว จ้านวน 
2,750 ไร่ ร้อยละ 6.11 ของเป้าหมาย 45,000 ไร่ 

4.4) ส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มพื นที ่และปริมาณการผลิต
เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการค้าและการบริโภคในประเทศ 
รวมทั งผลักดันให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ การเตรียมการปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั ง
เพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและนาข้าวอินทรีย์รวม 45,625 ราย ร้อยละ 69.28 
ของเป้าหมาย 65,858 ราย มีพื นที่เข้าร่วมโครงการและปรับเปลี่ยนมาท้าเกษตรอินทรีย์ จ้านวน 256,644 ไร่ 
ร้อยละ 58.79 ของเป้าหมาย 436,528 ไร่ 

4.5) ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยการ 

1) ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต 86,362 แปลง ร้อยละ 260.01 ของเป้าหมาย 
33,215 แปลง / 40,818 แห่ง ร้อยละ 94.56 ของเป้าหมาย 43,168 แห่ง ดังนี   

1.1) ด้านพืช ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP พืช 86,208 แปลง ร้อยละ 344.83 ของเป้าหมาย 25,000 แปลง ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ 
โรงแปรรูปโรงรม โรงผลิตเชื อเห็ด 900 โรงงาน ร้อยละ 200.00 ของเป้าหมาย 450 โรงงาน ตรวจรับรอง
มาตรฐานหม่อน GAP 154 แปลง  

1.2) ด้านประมง ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 25,083 แห่ง 
ร้อยละ 92.90 ของเป้าหมาย 27,000 แห่ง  

1.3) ด้านปศุสัตว์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 14,268 แห่ง ร้อยละ 95.71 
ของเป้าหมาย 14,908 แห่ง ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงงานเพ่ือส่งออก GMP/HACCP 301 แห่ง ร้อยละ 59.02 
ของเป้าหมาย 510 แห่ง ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 266 แห่ง 
ร้อยละ 88.67 ของเป้าหมาย 300 แห่ง 

2) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โดยการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน GAP 15,000 ราย พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP 
400 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3) พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองและผู้ตรวจ โดยการพัฒนา CB/IB 204 ราย 
ร้อยละ 49.76 ของเป้าหมาย 410 ราย 

4.6) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมี โดยมีร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจ้าหน่าย 3 สาร ใช้แอปพลิเคชัน DOA SHOP 
จ้านวน 22,833 ราย ร้อยละ 154.59 ของเป้าหมาย 14,770 ราย และผู้รับจ้างพ่นยาและเกษตรกรผู้ใช้ 
3 สาร ได้เข้าอบรมและผ่านการสอบ 16,263 ราย ร้อยละ 162.63 ของเป้าหมาย 10,000 ราย ส่วนการทดสอบ
ความรู้เกษตรกรที่ขึ นทะเบียนปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจ้ากัดการใช้  3 สาร จ้านวน 
481,691 ราย 
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4.7) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืชด้านการควบคุมพืชด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ผลิตชีวภัณฑ์ 1,764 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย  
ส่วนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์ของชีวภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์อย่างน้อย 1 ชนิด 
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปจากสารธรรมชาติในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชเพ่ือลดการใช้สารเคมีอย่างน้อย 2 ชนิด 
และเชื อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชอย่างน้อย 1 ชนิด อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

5. ผลลัพธ์ 
5.1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ในปี 2562 พบว่า ร้อยละ 68.00 สามารถน้าความรู้จากการอบรม
มาปฏิบัติได้ทั งหมด คือ การท้าปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช  
การจัดการแหล่งน ้า และการท้าแนวกันชน ซึ่งได้ส่งผลดีต่อคุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกร 
และร้อยละ 32.00 น้ามาปรับใช้ได้บางส่วน โดยในปี 2562 มีผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 376 กิโลกรัม และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับปีแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนจากความต่อเนื่องในการปรับปรุงบ้ารุงดิน ควบคู่ไปกับการจัดการศัตรูพืช
แบบชีวภาพ) ราคาจ้าหน่ายที่เกษตรกรได้รับสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณตันละ 1,500 – 2,000 บาท 
ขึ นอยู่กับคุณภาพของข้าว และการก้าหนดชนิดข้าวในการรับซื อของโรงสี มีกลุ่มเกษตรกรบางพื นที่เริ่มสนใจ
แปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมมากกว่าการน้าข้าวเปลือกไปจ้าหน่ายให้แก่โรงสี 
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ้าหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บ้านโสกจาน อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่  
ข้าวตังหรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูด้าเหมยซานเกษตรพอเพียง อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องเพาะงอก และน ้าข้าวกล้อง รวมทั งยังมีผลิตภัณฑ์ปลานิลอินทรีย์ 
และหมูด้าอินทรีย์ เป็นต้น 

5.2) ด้านการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในปี 2562 พบว่า เกษตรกรที่ผ่านการอบรมทุกราย สามารถน้าความรู้ด้านการผลิต 
ปศุสัตว์อินทรีย์ และการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาปฏิบัติใช้ให้ตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน  
เกษตรอินทรีย์ เช่น การปรับปรุงระบบโรงเรือนเลี ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ และข้อก้าหนดการใช้ 
สารชีวภัณฑ์ในสัตว์เลี ยง เป็นต้น ในเกษตรกรที่เลี ยงไก่ไข่อินทรีย์ส่วนใหญ่เพิ่งจะเริ่มท้าการเลี ยงเป็นปีแรก  
โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ และอาหารสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ เฉลี่ยฟาร์มละ 248 ตัว สามารถผลิต
ไข่ไก่ได้ทั งหมด 37,980 ฟอง หรือเฉลี่ยวันละ 211 ฟอง จ้าหน่ายไข่ไก่ได้ฟองละ 5.00 บาท ซึ่งสูงกว่าไก่ไข่
ที่เลี ยงแบบทั่วไปประมาณฟองละ 2.40 บาท คิดเป็นมูลค่าการจ้าหน่าย 189,900 บาท ท้าให้เกษตรกรมี
มูลค่าเพ่ิมจากการจ้าหน่าย 91,152 บาท 

5.3) ด้านการส่งเสริมการผลิตประมงอินทรีย์ จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในปี 2562 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 96.30 สามารถน้าความรู้จากการอบรม 
เรื่องการผลิตประมงอินทรีย์มาปฏิบัติใช้ทั งหมด โดยท้าประมงอินทรีย์ควบคู่ไปกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือน้า
ปลายข้าว ร้าข้าว และฟางข้าวอินทรีย์ มาใช้เป็นอาหารในการเลี ยงปลา โดยเกษตรกรมีการเลี ยงปลานิล 
เฉลี่ยบ่อละ 4,912 ตัว ใช้เวลาในการเลี ยงปลานิลประมาณ 240 วัน ซึ่งเกษตรกรสามารถจับจ้าหน่ายได้เฉลี่ย 
4,833 ตัว และจ้าหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.14 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปลานิลที่เลี ยงแบบทั่วไป
กิโลกรัมละ 5.60 บาท คิดเป็นมูลค่าการจ้าหน่าย 237,494 บาท ท้าให้เกษตรกรมีมูลค่าเพ่ิมจากการจ้าหน่าย 
27,064 บาท ทั งนี  จากการติดตามยังพบว่าพันธุ์ปลานิลที่เกษตรกรบางรายได้รับมีปัญหาพันธุ์ปลาไม่แข็งแรง 
และมีอัตราการรอดชีวิตต่้า เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ท้าให้มีน ้าไม่เพียงพอส้าหรับการเลี ยง สภาพอากาศ
ที่ร้อน และพื นที่ไม่เหมาะสม 
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5.4) ด้านส่งเสริมเกษตรปลอดภัย แหล่งผลิตได้รับรองมาตรฐาน 80 ,616 แปลง 
ร้อยละ 376.68 ของเป้าหมาย 21,402 แปลง / 882 แห่ง ร้อยละ 2.86 ของเป้าหมาย 30,860 แห่ง 

5.5) ด้านมาตรการลด ละ เลิกใช้สารเคมี พบว่า ในปี 2563 ไม่มีการน้าเข้า 3 สาร  
โดยปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีการน้าเข้าไกลโฟเซต 25,107 ตัน พาราควอต 9,944 ตัน 
และคลอร์ไพริฟอส 1,016 ตัน รวม 36,067 ตัน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้สารเคมี 
ทางการเกษตร ได้แก่ ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นสารอันตรายห้ามจ้าหน่ายและครอบครอง 

5.6) ด้านการพัฒนาชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช พบว่า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่สามารถ
ผลิตชีวภัณฑ์ (เชื อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูธรรมชาติ) ได้เอง จ้านวน 1,764 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และสามารถ
น้าความรู้ไปใช้ในการควบคุมศัตรูพืชไดต้ามเป้าหมาย 

6. ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
6.1) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค 

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่สามารถด้าเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร  

2) การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช การจ้ากัดการใช้ 3 สาร  
ยังไม่เข้าถึงเกษตรกร ประชาชน และสารวัตรเกษตรอาสา  ท้าให้ เกษตรกรบางราย บางพื นที่ไม่ได้รับข่าวสาร
ที่เป็นปัจจุบัน 

3) การด้าเนินงานในระดับพื นที่ยังไม่มีเป้าหมายในการขยายพื นที่เกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน 
อีกทั งยังขาดหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด 

4) เกษตรกรที่สนใจท้าเกษตรอินทรีย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท้าเกษตรอินทรีย์
อย่างแท้จริง ท้าให้ไม่ผ่านการประเมินการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น การบันทึกข้อมูลการผลิต 
เป็นต้น 

5) กลุ่มเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และไม่มีแหล่งรับซื อ
หรือหลักประกันด้านราคาท่ีชัดเจน 

6.2) ข้อเสนอแนะ 
1) หน่วยงานส่วนกลางควรจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพื นที่
สามารถด้าเนินการได้ตามแผน/เป้าหมายของโครงการ 

2) การจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ต้องปรับวิธีด้าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ 
โดยพัฒนาสื่อ/รูปแบบการเรียนรู้อื่นทดแทนการจัดอบรม และ/หรือใช้ผู้น้าหรืออาสาสมัครเกษตรกรของชุมชน
ในการขยายผล 

3) สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ แหล่งจ้าหน่าย 
และผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการท้าเกษตรอินทรีย์ 

4) สร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สินค้าเกษตร โดยลด ละ เลิก การใช้สารเคมีอันตราย หรือหากมีความจ้าเป็นต้องใช้ก็ควรใช้อย่างถูกต้อง
ตามค้าแนะน้าบนฉลาก 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตราย 
โดยด้าเนินการส่งเสริมหรืออบรมให้ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
รวมถึงการหาแนวทางและวิธีการลดใช้สารเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
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6) ส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันก้าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพ่ือลดปริมาณการใช้
สารเคมี และเพ่ิมทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช เช่น ใช้วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน การป้องกัน
ก้าจัดโดยชีววิธีหรือสารชีวภัณฑ์ 

ประเด็นที่ 3 : ใช้ระบบตลาดน าการผลิต 
3.1 : ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม  

1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร   
2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์รณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว ตลาดสินค้า
หม่อนไหม เปิดตลาดใหม่ส่งออกเนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ จ้านวน 8 ครั ง พัฒนาตลาดเกษตรกรเป็นแหล่งจ้าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรจ้านวน 77 จังหวัด ผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงตลาด จ้านวน 800 ราย 
และชาวนาได้รับการเชื่อมโยงตลาด จ้านวน 1,000 ราย 

3) งบประมาณ 30.6323 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.2000 ล้านบาท ร้อยละ 26.76 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

4) ผลการด าเนินงาน 
4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์

จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจ้าปี 2563 ก้าหนดจัดกิจกรรม
มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจ้าปี 2563 ไตรมาส 4 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

4.2) กรมการข้าว 
(1) ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์

และข้าว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบการ 3 ศูนย ์ร้อยละ 7.14 ของเป้าหมาย 42 ศูนย์ 
(2) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร  7 ศูนย์  

ร้อยละ 23.33 ของเป้าหมาย 30 ศูนย ์
(3) ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร 29 ศูนย์ ร้อยละ 69.05 

ของเป้าหมาย 42 ศูนย ์
(4) ผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาด 53 ราย ร้อยละ 6.63 ของเป้าหมาย 

800 ราย และชาวนาที่ได้มีการเชื่อมโยงตลาด 13,168 ราย ร้อยละ 1,316.80 ของเป้าหมาย 1,000 ราย 
(5) ขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการฯ ได้ร้อยละ 22.15 คิดเป็น

ร้อยละ 31.64 ของเป้าหมาย ร้อยละ 70.00 โดยผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ที่มีการเชื่อมโยงตลาด 
ร้อยละ 10.46 คิดเป็นร้อยละ 14.94 ของเป้าหมาย ร้อยละ 70.00 มูลค่าของข้าวอินทรีย์และข้าว GAP 
ที่เพ่ิมขึ น 9.6200 ล้านบาท 

4.3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) พัฒนาความรู้ ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 1,190 ราย ตามเป้าหมาย 
(2) พัฒนาตลาดเกษตรกร 65 จังหวัด ร้อยละ 84.42 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 
(3) ตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ของเกษตรกรได้ 65 จังหวัด ร้อยละ 84.42 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 
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4.4) กรมหม่อนไหม 
จัดตลาดมหกรรมผ้าไหมตลาดสัญจร อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ 

4.5) กรมปศุสัตว์ 
เปิดตลาดใหม่ส่งออกเนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

4.6) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
(1) กิจกรรมการด้าเนินงานผลไม้ประชารัฐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 53 ราย 

ร้อยละ 10.60 ของเป้าหมาย 500 ราย มูลค่าการจ้าหน่ายสินค้าของเกษตรกร 15,453,612 บาท ร้อยละ 51.51 
ของเป้าหมาย 30,000,000 บาท 

(2) กิจกรรมการด้าเนินงานข้าวประชารัฐ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
3.2 : การสร้างตลาดออนไลน์ โดยร่วมมือกับ LAZADA Thailand  

1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง และกรมปศุสัตว์  

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ร้านค้าจ้าหน่ายสินค้า (ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์) ผ่านตลาด

ออนไลน์ จ้านวน 162 กลุ่ม จ้านวน 300 รายการ 
3) งบประมาณ -  
4) ผลการด าเนินงาน  

4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์
ด้าเนินการส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จ้าหน่ายสินค้าสหกรณ์

ผ่านตลาดออนไลน์ จ้านวน 2 ช่องทาง จ้านวน 115 สหกรณ์ ร้อยละ 76.67 ของเป้าหมาย 150 สหกรณ์ 
และสินค้า 318 รายการ ร้อยละ 106.00 ของเป้าหมาย 300 รายการ มูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื อขายผ่าน
ช่องทางการตลาด 35,028 บาท ร้อยละ 2.34 ของเป้าหมาย 1,500,000 บาท 

4.2) กรมประมง 
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ 3 กลุ่ม ร้อยละ 25.00 

ของเป้าหมาย 12 กลุ่ม 
4.3) กรมปศุสัตว์ 

จ้าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 10 ร้านค้า 14 ชนิดสินค้า 
คิดเป็นมูลค่า 102,152 บาท  

3.3 : การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 
Smart Farmer)  

1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ 

กรมประมง กรมการข้าว และส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง จ้านวน 62,275 ราย  
3) งบประมาณ 129.0038 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 57.4200 ล้านบาท ร้อยละ 44.51 

ของงบประมาณท่ีได้รับ 
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4) ผลการด าเนินงาน  
4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

(1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จ้านวน 17,731 ราย 
ร้อยละ 100.52 ของเป้าหมาย 17,640 ราย 

(2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา 
สู่การเป็น Young Smart Farmer 3,631 ราย ร้อยละ 74.64 ของเป้าหมาย 4,865 ราย   

4.2) กรมปศุสัตว์ 
(1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 1,653 ราย ร้อยละ 97.24 ของเป้าหมาย 

1,700 ราย 
(2) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 716 ราย ร้อยละ 92.99 ของเป้าหมาย 

770 ราย 
(3) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 2,081 ราย ร้อยละ 54.19 ของเป้าหมาย 

3,840 ราย 
(4) สร้างผู้น้าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 688 ราย ร้อยละ 87.09  

ของเป้าหมาย 790 ราย 
4.3) กรมการข้าว 

เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer 3,397 ราย ร้อยละ 23.64 
ของเป้าหมาย 14,370 ราย 

3.4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

สถาบันเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง จ้านวน 502 แห่ง สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนจ้านวน 
17,640 ราย 

3) งบประมาณ 47.6281 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 28.6500 ล้านบาท ร้อยละ 60.15 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

4) ผลการด าเนินงาน  
4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์

จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิต
ผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยชี แจงแนวทางการด้าเนินงาน
โครงการ และอยู่ระหว่างการลงพื นที่เพ่ือจัดท้าทะเบียนเกษตรกรสมาชิก 

4.2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
(1) วางรูปแบบบัญชี 444 แห่ง ตามเป้าหมาย 
(2) วางระบบการควบคุมภายใน 444 แห่ง ตามเป้าหมาย 
(3) สอนแนะและติดตามการจัดท้าบัญชี 444 แห่ง ตามเป้าหมาย 
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4.3) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 77 ครั ง 

ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 154 ครั ง 
(2) ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะท้างานที่แต่งตั ง โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 71 ครั ง 
ร้อยละ 46.10 ของเป้าหมาย 154 ครั ง 

(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริม
การเกษตร 2 ครั ง ตามเป้าหมาย 

(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 
5 ครั ง ร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 12 ครั ง 

(5) สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี 2  ครั ง  
ตามเป้าหมาย 

(6) ประเมินศักยภาพและจัดท้าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
ให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดท้าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 16,864 ราย ร้อยละ 95.60 
ของเป้าหมาย 17,640 ราย 

(7) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ มีการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่น (ต้นแบบ) 66 จังหวัด ร้อยละ 85.71 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด   

3.5 : การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร  
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม 

กรมการข้าว และกรมปศุสัตว์  
2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และแนะน้าเรื่องการแปรรูป จ้านวน 224 แห่ง 
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาการแปรรูป จ้านวน 2,153 ราย และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
จ้านวน 31 ผลิตภัณฑ์ 

3) งบประมาณ 102.5929 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 24.6600 ล้านบาท ร้อยละ 24.04 
ของงบประมาณที่ได้รับ 

4) ผลการด าเนินงาน 
4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์

(1) จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
สินค้า และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์เพ่ือวางแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30 แห่ง ตามเป้าหมาย 

(2) จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
ศักยภาพ การรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP ด้าเนินการวิเคราะห์ ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการด้าเนิน
ธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูป ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ 10 แห่ง ตามเป้าหมาย  

(3) จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ในการด้าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ชี แจงกรอบแนวทางการด้าเนินงาน และอยู่ระหว่างลงพื นที่
ส้ารวจข้อมูลสหกรณ์เพ่ือจัดท้าแผนปฏิบัติงาน และซักซ้อมท้าความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายเพ่ือเตรียม
ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
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4.2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
4.3) กรมหม่อนไหม 

ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 163,521 เมตร ร้อยละ 81.76 ของเป้าหมาย 
200,000 เมตร มูลค่าสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน 130.85 ล้านบาท ร้อยละ 81.78 ของเป้าหมาย 
160.00 ล้านบาท   

4.4) กรมการข้าว 
(1) จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ 4 ราย ครบตามเป้าหมาย  
(2) ติดตามเก็บข้อมูล ให้ค้าแนะน้าและค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 7 ครั ง ร้อยละ 50.00 

ของเป้าหมาย 14 ครั ง และอยู่ระหว่างวิจัยทางการตลาดถึงความต้องการและความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการส้าหรับการต่อยอดการแปรรูปข้าว 

4.5) กรมปศุสัตว์ 
(1) อบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์ให้ก ับเกษตรกร 

ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ 100 ราย ครบตามเป้าหมาย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 100 ราย  
ร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 140 ราย 

(2) สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ 
615 ราย ร้อยละ 76.88 ของเป้าหมาย 800 ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 310 ราย ร้อยละ 67.39 
ของเป้าหมาย 460 ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ 95 ราย ร้อยละ 86.36 ของเป้าหมาย 110 ราย และ
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์อ่ืน ๆ 50 ราย ร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 60 ราย 

3.6 : แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมการข้าว 
หน่วยงานสนับสนุน :  -   

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
บริหารจัดการพื นที่ปลูกข้าวสมดุลกับความต้องการ จ้านวนปีละ 70 ล้านไร่ 

3) งบประมาณ 5.8115 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.0812 ล้านบาท ร้อยละ 70.22 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

4) ผลการด าเนินงาน  
4.1) กรมการข้าว 

(1) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 2 เป้าหมาย 4.540 ล้านไร่ 
ด้าเนินการได้ 6.810 ล้านไร่ ร้อยละ 150.00 ของเป้าหมาย  

(2) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป้าหมาย 59.884 ล้านไร่ 
ด้าเนินการได้ 6.845 ล้านไร่ ร้อยละ 11.43 ของเป้าหมาย 

ประเด็นที่ ๔ : การลดต้นทุนการผลิต 
๔.๑ : การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 

๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว 

กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์  
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๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1) ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ดี 
2.2) สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตด้วยการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช 
2.3) การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพ่ิมผลผลิต 

(1) จ้านวนพืชพันธุ์ดีที่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ 2,567,765 ตัน 
(กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว) 

(2) จ้านวนสัตว์พันธุ์ดีที่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ 1,046,900 ตัว 
(กรมปศุสัตว์) 

2.4) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม
ให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 5,000 ราย ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 15,000 ราย ภายใต้โครงการตรวจ
วิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง (กรมพัฒนาที่ดิน)  

2.5) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในพื นที่ของตนเอง 
พื นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริม จ้านวน 250,000 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ (กรมพัฒนาที่ดิน) 

๓) งบประมาณ 841.7762 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 457.8656 ล้านบาท ร้อยละ 54.39 
ประกอบด้วย 

3.1) การใช้พันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต งบประมาณ 615.3252 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
329.3202 ล้านบาท ร้อยละ 53.52  

3.2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน งบประมาณ 6.0000 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 1.3029 ล้านบาท ร้อยละ 21.71 

3.3) ส่งเสริมให้ความรู้ เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื นที่ของตนเอง
งบประมาณ 220.4510 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 127.2425 ล้านบาท ร้อยละ 57.72 

๔) ผลการด าเนินงาน 
4.1) การใช้พันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ได้แก่ ส่งเสริมพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรแล้ว 

56,536 ตัน ร้อยละ 2.20 และส่งเสริมสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรแล้ว 1,167,771 ตัว ร้อยละ 111.55 
4.2) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื นที่ของตนเอง โดยส่งเสริม

การใช้ปัจจัยการผลิตแล้ว 250,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
๔.2 : การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานสนับสนุน :  -   

๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1) เพ่ือพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 

ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ้าท้องถิ่นส้าหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรของประเทศ 

2.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่  
ให้มีความพร้อมทั งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3) เพ่ือสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต 
และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร  
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๓) งบประมาณ 9.9797 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.2845 ล้านบาท ร้อยละ 42.93  
๔) ผลการด าเนินงาน 

4.1) จัดท้าสื่อเอกสารเผยแพร่ การใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร จ้านวน 1 เรื่อง 
จ้านวน 5,000 เล่ม ด้าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  

4.2) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเรื่อง การใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร 
จ้านวน 1 รุ ่น มีผู ้เข้ารับการฝึกอบรม 55 ราย จากศูนย์ปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  
ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2562 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย  

4.3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 จ้านวน 3,000 ราย  
ครบตามเป้าหมาย ด้าเนินการในพื นที่ 42 จังหวัด โดยให้มีความรู้และทักษะในการใช้และบ้ารุงรักษา
เครื่องยนต์เกษตรขนาดเล็กเบื องต้น เพ่ือขยายผลไปสู่การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับท่ี 2 และระดับที่ 3 

4.4) บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
(1) แปลงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

200 ไร่ ด้าเนินการแล้ว 160 ไร่ ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย โดยการไถระเบิดดินดานในพืชไร่ไถกลบตอซัง
ฟางข้าว 

(2) ถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
400 ราย ด้าเนินการแล้ว 350 ราย ร้อยละ 87.50 ของเป้าหมาย  

4.5) สาธิตและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรโดยช่างเกษตรท้องถิ่น จ้านวน 
1 ครั ง แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562  

4.6) ถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแลแล้ว 
จ้านวน 3,750 ราย ร้อยละ 79.79 ของเป้าหมาย จ้านวน 4,700 ราย  

5) ผลลัพธ์ 
5.1) มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้ค้าแนะน้าด้านการใช้และบ้ารุงรักษา

เครื่องยนต์เกษตร สามารถใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง  

5.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมย่อยต่าง ๆ สามารถวางแผนการด้าเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

5.3) เกษตรกรแปลงใหญ่มีแหล่งเรียนรู้ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ส่งผลให้เกษตรกรปรับวิธีการท้าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 14.00 

5.4) ค่าบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลงในภาพรวม 15.00 ล้านบาทต่อปี 
ร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 21.00 ล้านบาทต่อปี  

6) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค  
6.1) การประสานงานโดยรวมของโครงการฯ ค่อนข้างน้อยในทุกกิจกรรม 
6.2) ขาดการติดตาม ประเมินสถานการณ์ ต้องปรับแผนการติดตามให้ใกล้ชิดกับ

หน่วยงานปฏิบัติงาน 
6.3) การด้าเนินการไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ สืบเนื่องจากเกิดปัญหาทางธรรมชาติ  

อาทิเช่น ภัยแล้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนการเกิดปัญหาฝุ่นควัน 
ต้องด้าเนินการในส่วนงานที่มีปัญหาเร่งด่วนก่อน 
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6.4) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการด้าเนินการกิจกรรมในโครงการ ต้องรอ
การจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. เพ่ือมาด้าเนินการ ซึ่งมีการอนุมัติไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมบางอย่าง 
ต้องปรับแผนการด้าเนินการออกไป 

7) ข้อเสนอแนะ 
7.1) ควรก้าหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเวียนให้หน่วยงานทราบ

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก้าหนดงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายส้าหรับการฝึกอบรมเกษตรกร เป็นต้น ทั งนี  ควรก้าหนด 
ให้มีการถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนั น ๆ เนื่องจากบางพื นทีมี่ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไม่เท่ากัน  

7.2) ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
สู่ยุคเกษตร 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะ ในงบประมาณปีต่อ ๆ ไป ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ น 

7.3) ต้องมีการปรับแผนการด้าเนินการตามสถานการณ์ และประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
เพ่ือรอช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๔.3 : พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนโลจิสติกส์การเกษตร 
๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และ

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

เพ่ือบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและการอ้านวยความสะดวกทางการค้า
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

๓) งบประมาณ (5 โครงการ) 26.5573 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2628 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.99  

๔) ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 โครงการ จ้าแนกเป็นกลุ่มโครงการ 2 กลุ่ม ดังนี  
4.1) กลุ่มโครงการเพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลโลจิสติกส์การเกษตร หน่วยงาน กษ. ที่ด้าเนินการ 

คือ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 0.8276 ล้านบาท ได้แก่ 
(1) โครงการการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

และจัดท้าต้นทุนสินค้าเกษตร ส้าหรับน้าไปใช้ในการก้าหนดแนวทางการพัฒนา และการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร ผลการด้าเนินงาน อยู่ระหว่างส้ารวจข้อมูล/บันทึกข้อมูล 
และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

(2) การจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนและจัดท้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การเกษตรในช่วงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส้าหรับน้าไปใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ผลการด้าเนินงานได้ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา  
โลจิสติกส์ฯ ในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และได้น้าเสนอทิศทาง/กรอบแนวทางการพัฒนาหลักและ
แนวทางพัฒนาย่อย รวมทั งแนวทางการจัดท้าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร รวม 5 ครั ง 

4.2) กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (National 
Single Window : NSW) หน่วยงาน กษ. ที่ด้าเนินการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
และส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จ้านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 25.7298 ล้านบาท 
ได้แก่  
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(1) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรอง เพ่ือการน้าเข้าและส่งออกสินค้าประมงของกรมประมง 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้าเนินการโดยกรมประมง ผลการด้าเนินงาน ได้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินงานตามสัญญาจ้าง 

(2) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาค้าขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (e-Sanitary and Phytosanitary Certificate) ผ่านระบบ NSW แบบ B2G แบบไร้กระดาษ 
และเชื่อมโยง ณ จุดเดียวให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้ประกอบการ น้าเข้า ส่งออกน้าผ่านโลจิสติกส์ด้านพืช 
ด้าเนินการโดย กรมวิชาการเกษตร ผลการด้าเนินงาน อยู่ระหว่างท้าเรื่องเบิกจ่ายตามสัญญาจ้างในงวดที่ 1 
จาก 4 งวด 

(3) โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการน้าเข้า
ส่งออกผ่านระบบ NSW มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบรับค้าขอใบรับรองแบบ Single Form ส้าหรับ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานผู้ออกใบรับรองในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไปยังผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยกับประเทศคู่ค้า 
ที่ส้าคัญ ด้าเนินการโดยส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผลการด้าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด้าเนินงานตามสัญญาจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที ่1 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
5.1) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค 

การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และรัฐบาลก้าหนดมิให้มีการเดินทางข้ามจังหวัด ท้าให้แผนการด้าเนินงานในกิจกรรมส้าคัญ เช่น 
การส้ารวจข้อมูลในพื นท่ีและการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ต้องล่าช้าออกไป 

5.2) ข้อเสนอแนะ 
(1) ปรับลดแผนงาน/กิจกรรมและเป้าหมายโครงการตามความเหมาะสม 

โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการด้าเนินงานตามสถานการณ์ พร้อมกับเร่งรัด
การใช้จ่ายเงิน   

(2) ปรับเปลี่ยนวิธีการด้าเนินงานโครงการฯ ตามสถานการณ์ อาทิ 
(2.1) กิจกรรมส้ารวจข้อมูลในพื นที่  จากเดิมก้าหนดลงพื นที่ส้ารวจข้อมูล

ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นการส้ารวจข้อมูลโดยสอบถามกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร สหกรณ์  และโรงงานแปรรูป) 
ทางโทรศัพท์ หรือจัดส่งแบบส้ารวจไปยังกลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์  

(2.2) กิจกรรมอบรมการจัดท้าต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตร จากเดิม
ก้าหนดจัดฝึกอบรม ณ หน่วยที่ตั งส้านักงาน เปลี่ยนเป็นการอบรมทางออนไลน์ (VDO Conference)  

(2.3) กิจกรรมการจัดประชุม/จัดสัมนนาเพ่ือขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร จากเดิมก้าหนดจัดประชุม ณ หน่วยที่ตั ง
ส้านักงานหรือในโรงแรม เปลี่ยนเป็นการจัดประชุม/ขอข้อคิดเห็นแบบออนไลน์และทางไปรษณีย์ 

๔.๔ : ส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ 
๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว ส้านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์  
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กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย 

๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ น ผลผลิต
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

๓) งบประมาณ 940.6900 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 464.7432 ล้านบาท ร้อยละ 49.40  
๔) ผลการด าเนินงาน 

4.๑) พื นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
จ้านวน ๖,๗๓๕ แปลง เกษตรกร ๓๗๒,๖๓๘ ราย พื นที่ ๖,๐๘๒,๑๑๕ ไร่ 

4.๒) การลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการด้าเนินงาน เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลทดแทน
แรงงาน เป็นต้น ท้าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๗.๓๖ 

4.๓) การเพ่ิมผลผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
การปรับปรุงโครงสร้างดิน การปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสม ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การใช้ เครื่องเทคโนโลยี 
การให้น ้าที่เหมาะสม เป็นต้น ท้าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ ๑๑.๔๐ 

4.๔) การพัฒนาคุณภาพ เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตร รวมทั งหมด ๓,๐๘๗ แปลง ได้แก่ (๑) GAP จ้านวน ๒,๔๗๑ แปลง (๒) เกษตรอินทรีย์ จ้านวน 
๓๙๑ แปลง (๓) RSPO (ปาล์มน ้ามัน) จ้านวน ๔๐ แปลง (๔) อ่ืน ๆ (PGS กลุ่มรับรองตนเอง) จ้านวน ๑๘๕ แปลง 

4.๕) มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าแปลงใหญ่มีมูลค่าเพ่ิมจากการลด
ต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตสะสมในปี ๒๕๖๒ รวม ๓๖,๑๘๐.๒๕ ล้านบาท 

5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
5.๑) ข้อค้นพบ 

(๑) นโยบายแปลงใหญ่เป็นโครงการที่ส่งเสริมตรงตามความต้องการของเกษตรกร 
(๒) หลักเกณฑ์ขนาดพื นที่ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในบางกลุ่มสินค้า

ยังขาดความเหมาะสม เช่น ในกลุ่มสินค้าข้าว เงื่อนไข 300 ไร่ และ 30 ราย ส่งผลให้มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวนมาก ซึ่งจากขนาดพื นที่ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขดังกล่าว 
ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บางกลุ่มขาดอ้านาจต่อรองการขายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตที่ผลิตได้ 
มีปริมาณน้อยกว่าที่ภาคเอกชนต้องการ  

(๓) การรวมกลุ่มของเกษตรกรมีบางแปลงอยู่คนละต้าบลและมีพื นที่ไม่ติดกัน 
ส่งผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตไม่ทั่วถึง 

(๔) ผู้จัดการแปลง (เกษตรอ้าเภอ) ต้องรับผิดชอบแปลงใหญ่ทั งหมดในอ้าเภอ 
ส่งผลให้การเสริมองค์ความรู้ และการดูแลแปลงไม่เต็มประสิทธิภาพ 

5.๒) ข้อเสนอแนะ 
(๑) คณะท้างานโครงการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ 

ในส่วนของจ้านวนพื นที่และจ้านวนเกษตรกรในแต่ละกลุ่มสินค้า ให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม
และเกิดอ้านาจต่อรองการขายผลผลิต  
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(๒) ผู้จัดการแปลงใหญ่ควรโอนย้ายภารกิจให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เพ่ือลด
ปริมาณแปลงใหญ่ที่เกษตรอ้าเภอต้องดูแล 

๔.5 : จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agri-technology and Innovation 
Center : AIC) 

๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
 หน่วยงานเจ้าภาพ : ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานสนับสนุน :  -   

๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
1) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2) เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั ง

เครื่องจักรกลเกษตร 
๓) งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๔) ผลการด าเนินงาน 

4.๑) จัดตั งศูนย์ AIC ในสถานศึกษา 77 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย 
4.๒) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์แล้ว จ้านวน 295 ราย 

ร้อยละ 38.31 ของเป้าหมาย 770 ราย 
5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การจัดอบรมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการและแนวทางการให้งดกิจกรรมรวมคนจ้านวนมาก งดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด 
และส่งเสริมให้ใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั น AIC ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce จึงได้จัดอบรม
ผ่านระบบ ZOOM และ Page Facebook Live โดยได้มีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ AIC ขาราชการ และผูน้า 
กลุมเกษตรกร ผ่านทางออฟไลน์และออนไลน เพื่อเป็นพี่เลี ยงใหกับเกษตรกรกลุมเป้าหมาย เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมจ้านวนกว่า 5,080 คน แบ่งเป็น เขารวม ณ หองประชุม 80 ราย เขาร่วม
ผ่านระบบ ZOOM 300 ราย และเขาชมผาน Page Facebook Live 4,700 ราย 

ประเด็นที่ 5 : การบริหารจัดการประมงอย่างย่ังยืน 
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมประมง 
หน่วยงานสนับสนุน :  -  

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น ้า แหล่งประมง ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า 

ให้คงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั งป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท้าประมงผิดกฎหมาย 
และไร้การควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรองเพ่ือผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส้าหรับเรือประมงพื นบ้าน 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และจัดตั งกองทุนประมงแห่งชาติ  

3) งบประมาณ 1,291.4724 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 651.3906 ล้านบาท ร้อยละ 50.44  
4) ผลการด าเนินงาน  

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 10,896 ราย 
ร้อยละ 61.52 ของเป้าหมาย 17,710 ราย โดยด้าเนินการในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ได้ ดังนี  

4.1) ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการท้าการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย เป้าหมาย 
250,000 ครั ง ผลการด้าเนินงาน 190,466 ครั ง ร้อยละ 76.19 
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4.2) การจัดตั  งกองทุนประมงแห่งชาติ เป้าหมาย 1 กองทุน ยกร่างพระราชบัญญัติ 
กองทุนประมง พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.3) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง เป้าหมาย 
17,710 ราย ผลการด้าเนินงาน 10,896 ราย ร้อยละ 61.52 

4.4) หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส้าหรับเรือประมงพื นบ้าน 
เป้าหมาย 1,000 ฉบับ หรือ 1,000 ล้า ผลการด้าเนินงาน 12,848 ฉบับ หรือ 12,848 ล้า ร้อยละ 1,284.80 

4.5) ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น ้า เป้าหมาย 550 ล้านตัว ผลการด้าเนินงาน 289.15 ล้านตัว 
ร้อยละ 52.57 

5) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
5.1) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค 

ชาวประมงมีการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือท้าการประมงที่ถูกต้องเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 

5.2) ข้อเสนอแนะ - 

ประเด็นที่ 6 : การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว 
กรมส่งเสริมการเกษตร  และการยางแห่งประเทศไทย 

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1) วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในสภาวะที่ไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ นตามธรรมชาติ เช่น การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของโรคสัตว์ 
ภาวะน ้าน้อยในช่วงฤดูแล้ง  

(2) เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้หลุดพ้นจากความเป็นหนี  และช่วยแก้ไขปัญหา 
ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2) เป้าหมาย 
(1) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

900 ราย ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 1,125 ราย 
(2) การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 88,838 ราย 
(3) การปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลส้าเร็จ มีฝนตกในพื นที่เป้าหมาย ร้อยละ 90.00 

พื นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติราชการฝนหลวง ร้อยละ 75.00  
(4) การจัดสรรที่ดินท้ากิน เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าท้าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

62,000 ราย  ได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) 349 ราย  
ได้รับการออกหนังสือแสดงการท้าประโยชน์ (กสน.5) 505 ราย   

(5) การส่งเสริมการเลี ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้  
(โค/กระบือ/แพะ) เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์และ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 250,000 ราย 
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(6) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  ออกมาตรการควบคุม/เฝ้าระวัง
เพ่ือป้องกันการระบาดภายใน 7 วัน หลังได้รับรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว  พื นที่ 
800,000 ไร่  เฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา 10 จังหวัด พื นที่ 800,000 ไร่ เฝ้าระวังและป้องกัน
ก้าจัดโรคในพื นที่ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 50 จังหวัด  พื นที่ 1,400,000 ไร่  เฝ้าระวังและป้องกันก้าจัดโรคใบด่าง
มันส้าปะหลัง 17 จังหวัด  พื นที่ 80,000 ไร่  

(7) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์  สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
(Rabies, FMD, วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก) 26,621,900 ตัว  เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกรให้แก่เกษตรกร 36,649 ราย   

(8) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อยในช่วงฤดูแล้ง  เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
ให้ปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 7,260 ราย ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท้านา 
1,850 ราย  สนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์เพ่ือการเยียวยาเมื่อประสบภัยฝนทิ งช่วงและอุทกภัย 12,296 ราย 
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูการท้านาผ่านระบบสหกรณ์ปีการผลิต 2562/63 ให้แก่เกษตรกร 
10,936 ราย   

3) งบประมาณ 5,371.8116 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,189.7474 ล้านบาท ร้อยละ 40.76  
3.1) กรมชลประทาน งบประมาณ 4,497.5946 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 1,751.2883 

ล้านบาท  ร้อยละ 38.94 
3.2) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบประมาณ 240.8841 ล้านบาท  

เบิกจ่ายแล้ว 129.0927 ล้านบาท  ร้อยละ 53.59  
3.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 1.1106 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 0.3067 ล้านบาท  

ร้อยละ 27.62  
3.4) กรมปศุสัตว์ งบประมาณ 586.8269 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 301.7706 ล้านบาท  

ร้อยละ 51.42  
3.5) กรมส่งเสริมการเกษตร  งบประมาณ 45.3954 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.2891 ล้านบาท 

ร้อยละ 16.06  
4) ผลการด าเนินงาน 

เกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภาพรวม 230,948 ราย ร้อยละ 48.88 ของเป้าหมาย 
472,458 ราย   

4.1) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
(1) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

มีเกษตรกรร้องเรียนผ่าน 9 ช่องทาง 5,259 ราย (เป้าหมาย 900 ราย)   
(2) การแก้ปัญหาหนี สินผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม

แก่เกษตรกรและผู้ยากจน 642 ราย ร้อยละ 57.07 ของเป้าหมาย 1,125 ราย 
4.2) การจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง  

(1) โครงการจ้างของกรมชลประทานในฤดูแล้ง (งบประมาณปี 2563) เกษตรกร
ได้รับการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง 75,010 ราย ร้อยละ 91.99 ของเป้าหมาย 81,538 ราย 

(2) โครงการจ้างของกรมชลประทานในฤดูแล้ง (งบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) เกษตรกรได้รับการจ้างงาน
ในช่วงฤดูแล้ง 4,464 ราย ร้อยละ 61.15 ของเป้าหมาย 7,300 ราย 
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4.3) การปฏิบัติการฝนหลวง 
(1) วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลส้าเร็จ มีฝนตกในพื นที่เป้าหมาย ร้อยละ 90.53 

คิดเป็นร้อยละ 100.59 ของเป้าหมายร้อยละ 90.00  
(2) พื นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง 

ร้อยละ 65.54 คิดเป็นร้อยละ 87.39 ของเป้าหมายร้อยละ 75.00  
4.4) การจัดสรรที่ดินท ากิน   

(1) โครงการบริหารจัดการที่ดินท้ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 
เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าท้าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 18,101 ราย ร้อยละ 29.20 ของเป้าหมาย 
62,000 ราย  

(2) โครงการกระจายกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สมาชิกของนิคมสหกรณ์ 
(2.1) เกษตรกรสมาชิกได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์ในที่ดิน

ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) จ้านวน 67 ราย ร้อยละ 19.20 ของเป้าหมาย 349 ราย   
(2.2) เกษตรกรสมาชิกได้รับการออกหนังสือแสดงการท้าประโยชน์ (กสน.5) 

จ้านวน 83 ราย ร้อยละ 16.44 ของเป้าหมาย 505 ราย   
4.5) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 

โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์และกิจกรรม
ที่เก่ียวเนื่องแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จ้านวน 4,063 กลุ่ม ร้อยละ 81.26 ของเป้าหมาย 5,000 กลุ่ม  เกษตรกร 73,910 ราย 
ร้อยละ 29.56 ของเป้าหมาย 250,000 ราย  

4.6) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
(1) โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์/แก้ไขปัญหาเมื่อได้รับการแจ้งเตือนออกมาตรการ

ควบคุม/เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการระบาดภายใน 7 วัน หลังได้รับรายงานสถานการณ์ 3 เรื่อง  
(2) โครงการเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว  ไม่พบพื นท่ีระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว 
(3) โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา  ด้าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง

และควบคุม 10 จังหวัด พื นที่ 800,000 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  
(4) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช    

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันก้าจัดโรคในพื นที่ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
50 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย พื นที่ 9,294,514.11 ไร่ ร้อยละ 663.89 ของเป้าหมาย 1,400,000 ไร่ 
(เป็นการเฝ้าระวังซ ้าในพื นที่เดิม) 

(5) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันก้าจัดโรคใบด่างมันส้าปะหลัง ด้าเนินการตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันก้าจัด 17 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย  พื นที่ 480,000 ไร่ ร้อยละ 600.00 ของเป้าหมาย 
80,000 ไร่ (เป็นการเฝ้าระวังซ ้าในพื นที่เดิม) 

4.7) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์   
(1) โครงการพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 

(Rabies,FMD,  วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ) 18,584,088 ตัว ร้อยละ 69.81 ของเป้าหมาย 
26,621,900 ตัว   

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร เฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยงของเกษตรกร 36,649 ราย ครบตามเป้าหมาย 
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4.8) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยในช่วงฤดูแล้ง   
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูก

พืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 7,260 ราย 
ครบตามเป้าหมาย   

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท้านา เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท้านา 1,844 ราย 
ร้อยละ 99.68 ของเป้าหมาย 1,850 ราย  

(3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อย เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการสนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์เพื่อการเยียวยาเมื่อประสบภัยฝนทิ งช่วงและอุทกภัย   

(4) ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูการท้านาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 
2562/63 จ้านวน 88 สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย  เกษตรกร 7,762 ราย ร้อยละ 70.98 ของเป้าหมาย 
10,936 ราย  

5) ผลลัพธ์ 
5.1) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

(1) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ปัญหาแล้วเสร็จ จ้านวน 5,156 ราย (เป้าหมาย 650 ราย) 
(2) การแก้ปัญหาหนี สิน เกษตรกรได้รับการสงวนรักษาสิทธิ์ในที่ดินไว้ได้ 4,285 ไร่ 

ร้อยละ 71.42 ของเป้าหมาย 6,000 ไร่ 
5.2) การจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง  

โครงการจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง รายได้เฉลี่ยต่อรายที่เกษตรกรได้รับ
จากโครงการ รายละ 24,000 บาท 

5.3) การปฏิบัติการฝนหลวง 
พื นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับแก้ไข ร้อยละ 60.95 คิดเป็นร้อยละ 121.90  

ของเป้าหมายร้อยละ 50.00  
5.4) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 

ร้อยละ 10.00 ของเกษตรกรที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากโครงการส่งเสริม 
การเลี ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องแก่เกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 7,390 ราย ร้อยละ 29.56 
ของเป้าหมาย 25,000 ราย  

5.5) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
(1) โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์/แก้ไขปัญหา เมื่อมีการด้าเนินการตามมาตรการที่ก้าหนด 

สามารถยับยั งการระบาดหรือควบคุมพื นที่การระบาดได้ 2 ชนิด 
(2) โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา มีพื นที่การระบาด/เสียหายลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปี 2563 จ้านวน 6 จังหวัด ร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 10 จังหวัด พื นที่ 
781,338 ไร่ ร้อยละ 97.67 ของเป้าหมาย 800,000 ไร่ 

(3) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พื นที่ระบาด/เสียหายสูงสุดของปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ  
การระบาดสูงสุดในปี 2562 จ้านวน 569,548 ไร ่ร้อยละ 40.68 ของเป้าหมาย 1,400,000 ไร่  

(4) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันก้าจัดโรคใบด่างมันส้าปะหลัง พื นที่ระบาด/เสียหาย
สูงสุดของปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดสูงสุดในปี 2562 จ้านวน 11 จังหวัด ร้อยละ 64.71 
ของเป้าหมาย 17 จังหวัด พื นที่ 201,866 ไร่ ร้อยละ 252.33 ของเป้าหมาย 80,000 ไร่ (เป็นการเฝ้าระวังซ ้า
ในพื นที่เดิม)  
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5.6) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยในช่วงฤดูแล้ง   
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูก

พืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง 
7,620 ราย ร้อยละ 131.20 ของเป้าหมาย 5,808 ราย พื นที่ 7,620 ไร่ ร้อยละ 131.20 ของเป้าหมาย 
5,808 ไร่ 

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท้านา เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท้านา 1,844 ราย 
ร้อยละ 124.59 ของเป้าหมาย 1,480 ราย พื นที่ 18,440 ไร่ ร้อยละ 124.59 ของเป้าหมาย 14,800 ไร่ 

(3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อย ผลผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์/ถั่วเขียว เข้าสู่
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี ยงสัตว์และถั่วเขียว  10,919.04 ตัน ร้อยละ 29.22 ของเป้าหมาย 
37,368 ตัน 

(4) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูการท้านาผ่านระบบสหกรณ์ 
ปีการผลิต 2562/63  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ น จากการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท้านา 
ไร่ละ 900 บาท ร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย ไร่ละ 1,000 บาท 

6) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
6.1) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค 

(1) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมด้าเนินการได้ล่าช้า 

(2) มาตรการเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส่งผลให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้สิทธิในการเยียวยามีข้อร้องเรียนจ้านวนมาก   

(3) เกษตรกรไม่สามารถช้าระหนี กองทุนหมุนเวียนเกษตรกรและผู้ยากจนได้  
เนื่องจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรตกต่้า  

(4) การระบาดของศัตรูพืชไม่เป็นไปตามฤดูกาล เกิดโรคอุบัติใหม่ รวมทั งการระบาด
ในพื นที่วงกว้าง ท้าให้การดูแลป้องกันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

6.2) ข้อเสนอแนะ 
(1) บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือลูกหนี กองทุนฯ และให้ค้าปรึกษา

ในด้านการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและส่งเสริมสร้างอาชีพเกษตรกรรม

อย่างต่อเนื่องให้แก่เกษตรกรผู้อาศัยและเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่ปฏิรูปที่ดินในการผลิตสินค้าเกษตร ทั งด้านพืช 
ประมง และปศุสัตว์ รวมทั งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ประเด็นที ่7 : จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
7.1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) 

1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน  
หน่วยงานเจ้าภาพ : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หน่วยงานสนับสนุน :  -   

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
จัดตั งศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร (National Agricultural Big Data Center : NABC) 

3) งบประมาณ  - ไม่มี - 
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4) ผลการด าเนินงาน 
4.1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง 10 หน่วยงาน ด้าเนินการแล้ว ครบตามเป้าหมาย 
4.2) Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชส้าคัญและข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน

และแรงงานเกษตร 5 สินค้า จาก 13 สินค้า ด้าเนินการแล้ว ร้อยละ 38.46 
4.3) จัดตั งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) 

จัดสัมมนาขับเคลื่อนการจัดท้าฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ด้าเนินการแล้ว ๒ ครั ง จาก 5 ครั ง ร้อยละ ๔0.00 
4.4) จ ัดท้าบ ัญช ีข ้อม ูล (Data Catalog) ให ้ก ับท ุกภาคส ่วนได ้ใช ้ประโยชน ์ 

หน่วยงานที่ได้รับการอบรมร่วมด้าเนินการแล้ว ๒๒๙ รายการ 
4.5) รายงานข้อมูลในประเด็นข้อสั่งการเสนอผู้บริหาร เป้าหมาย 5 ครั ง อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
7.2 : โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

๗.๒.๑ : โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมประมง 
หน่วยงานสนับสนุน :  -   

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และน้าไปใช้ประโยชน์หลายมิติ เพ่ือใช้ในการวางแผน ก้าหนดมาตรการ
และนโยบายภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

3) งบประมาณ 12.6751 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.5150 ล้านบาท ร้อยละ 19.84 
4) ผลการด าเนินงาน 

4.1) ฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและโรงฟักที่ได้รับการส้ารวจ/ปรับปรุง และ
ขึ นทะเบียน ด้าเนินการแล้ว 362,537 ฟาร์ม จาก 520,000 ฟาร์ม ร้อยละ 69.72 

4.2) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการส้ารวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

4.3) การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

๗.๒.๒ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน  

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมปศุสัตว์ 
หน่วยงานสนับสนุน :  -   

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ทั่วประเทศ ให้สามารถ

น้าฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ก้าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบาย
รัฐบาล รวมทั งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ 

3) งบประมาณ 18.4648 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9.9509 ล้านบาท ร้อยละ 53.89 
4) ผลการด าเนินงาน 

4.1) เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ที่ได้รับการส้ารวจ/ปรับปรุงและขึ นทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ เป้าหมาย 3,000,000 ราย ด้าเนินการแล้ว 3,606,469 ราย ร้อยละ 120.22  
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4.2) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการส้ารวจและปรับปรุง สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

4.3) การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

7.๓ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 

1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานเจ้าภาพ : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง และส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.1) เพื่อบริหารจัดการพื นที่ที ่เหมาะสมเล็กน้อยและพื นที่ไม่เหมาะสมให้ได้รับ

การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ สังคม และเศรษฐกิจ 
2.2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร

ในพื นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อยและพื นที่ไม่เหมาะสม 
2.3) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ นหลังจากการปรับเปลี่ยน

การผลิต 
3) งบประมาณ 384.3607 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 249.4463 ล้านบาท ร้อยละ 64.90 
4) ผลการด าเนินงาน 

4.1) กรมพัฒนาที่ดิน  
งบประมาณ 197.2000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 150.5093 ล้านบาท 

ร้อยละ 76.32 
(1) พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสม 

ตาม Agri-Map เป้าหมาย 100,000 ไร่ ด้าเนินการแล้ว 94,862 ไร่ ร้อยละ 94.86 
(2) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้

เพ่ิมขึ น หรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
(3) จัดท้าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปี 

ยางพารา ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ไพร ขมิ นชัน  ซึ่งอยู่ระหว่างด้าเนินการแสดงผลชั นความเหมาะสม
ของดินส้าหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบน  Agri-Map และจัดเตรียมข้อมูลการใช้ที่ดิน ปี 2561 - 2562 
เพ่ือ upload บนระบบ portal ด้าเนินการแล้วร้อยละ 70.00 

4.2) กรมปศุสัตว์   
งบประมาณ 113.1148 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 64.7619 ล้านบาท 

ร้อยละ 57.25 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื นที่ที่มีความเหมาะสม

ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นเป้าหมาย  
20,000 ราย ด้าเนินการแล้ว 19,166 ราย ร้อยละ 95.83 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื นที่ที่มีความเหมาะสม 
ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็น เป้าหมาย  
10,000 ฟาร์ม ด้าเนินการแล้ว 8,774 ฟาร์ม ร้อยละ 87.74  
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(3) เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื นที่ที่ ไม่ เหมาะสม
ปรับเปลี่ยนพื นที่ ส้าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
เกษตรกร เป้าหมาย 83,155 ไร่ ด้าเนินการแล้ว 62,390 ไร่ ร้อยละ 75.03 

(4) พื นที่ไม่เหมาะสมที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.00 ยังคงท้าการปศุสัตว์
อย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย 70,682 ไร่ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

4.3) กรมวิชาการเกษตร 
งบประมาณ 7.5000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.6517 ล้านบาท ร้อยละ 48.69 
(1) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสม

กับสภาพพื นที่ เป้าหมาย 756 ราย ด้าเนินการแล้ว 347 ราย ร้อยละ 45.90 
(2) จัดท้าแปลงต้นแบบเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยน เป้าหมาย 

502 ไร่ ด้าเนินการแล้ว 378 ไร่ ร้อยละ 75.30 อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
(3) ติดตามและประเมินผล ด้าเนินการแล้ว 17 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  
(4) แปลงพื นที่ต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ไม่น้อยกว่า 

500 ไร่ ด้าเนินการแล้ว 378 ไร่ ร้อยละ 75.60 
(5) เกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท้าบัญชีได้ เป้าหมาย 

530 ราย อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
4.4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

งบประมาณ 5.1837 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.0007 ล้านบาท ร้อยละ 77.18 
(1) ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี เป้าหมาย 100 ราย ด้าเนินการแล้ว ครบตามเป้าหมาย  
(2) อบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต 

(พื นที่ N) เป้าหมาย 3,000 ราย ด้าเนินการแล้ว 2,920 ราย ร้อยละ 97.33 
(3) ก้ากับแนะน้าการจัดท้าบัญชี โดยครูบัญชี เป้าหมาย 2,100 ราย

ด้าเนินการแล้ว 1,782 ราย ร้อยละ 84.86 
(4) ติดตามการจัดท้าบัญชี โดยครูบัญชี เป้าหมาย 2,100 ราย ด้าเนินการแล้ว 

846 ราย ร้อยละ 40.29 
(5) ติดตามประเมินผล เป้าหมาย 225 ราย ด้าเนินการแล้ว 3 ราย ร้อยละ 1.33 
(6) เกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท้าบัญชีได้ เป้าหมาย 

450 ราย อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
4.5) กรมส่งเสริมการเกษตร  

งบประมาณ 38.4770 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 13.5925 ล้านบาท ร้อยละ 35.33 
(1) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เป้าหมาย 

2,000 ราย ด้าเนินการแล้ว 1,411 ราย ร้อยละ 70.55 อยู่ระหว่างด้าเนินการคัดเลือกเกษตรกรและ
จัดเตรียมการถ่ายทอดความรู้และส้ารวจกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน 

(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่
ที่เหมาะสม เป้าหมาย 6,000 ไร่ ด้าเนินการแล้ว 648 ไร่ ร้อยละ 10.80 

(3) ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
เป้าหมาย 995 ราย อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

(4) ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพื นที่ เป้าหมาย 4 จุด อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 
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(5) พื นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพของพื นที่ 
เป้าหมาย 6,000 ไร่ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

(6) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้
เพ่ิมขึ น หรือลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

4.6) กรมหม่อนไหม  
งบประมาณ 1.7829 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4809 ล้านบาท ร้อยละ 26.97 
(1) การบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม เพื่อการผลิตหม่อนไหมในพื นที่

ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map เป้าหมาย 318 ไร่ ด้าเนินการแล้ว 160 ไร่ ร้อยละ 50.31 เกษตรกรเป้าหมาย 
155 ราย ด้าเนินการแล้ว ครบตามเป้าหมาย 

(2) เกษตรกรที่ได้รับการอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพื นที่จากพืชที่ไม่เหมาะสม 
เป็นแปลงหม่อน เป้าหมาย 155 ราย ด้าเนินการแล้ว ครบตามเป้าหมาย 

(3) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนพื นที่มีรายได้เพ่ิมขึ นหรือต้นทุนการผลิตลดลง 
เป้าหมาย 40 ราย อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

4.7) กรมประมง  
งบประมาณ 14.1220 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.7912 ล้านบาท ร้อยละ 55.17 
(1) ส้ารวจ คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ด้าเนินการแล้ว 

5,000 ไร่ เกษตรกร 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย  
(2) ให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย 5,000 ราย 

ด้าเนินการแล้ว 4,975 ราย ร้อยละ 99.50 
(3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เป้าหมาย 5,000 ราย 

ด้าเนินการแล้ว 3,139 ราย ร้อยละ 62.78 
(4) ติดตามการด้าเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายใหม่ เป้าหมาย 5,000 ราย 

ด้าเนินการแล้ว 489 ราย ร้อยละ 9.78 
(5) ติดตามการด้าเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายเก่า ปี 2562 เป้าหมาย 

5,000 ราย ด้าเนินการแล้ว 4,259 ราย ร้อยละ 85.18 
(6) พื นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชมีการปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี ยง

สัตว์น ้า เป้าหมาย 5,000 ไร่ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
(7) เกษตรกรที ่เข ้าร ่วมโครงการ มีผลผลิตสัตว์น ้าไม่น ้อยกว่าปีละ 50 

กิโลกรัมต่อไร่ เป้าหมาย 4,250 ราย อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
4.8) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

งบประมาณ 6.9803 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.6581 ล้านบาท ร้อยละ 66.73 
(1) จัดท้าแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส้าคัญเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพื นที่ ด้าเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๓.00 
(2) ติดตามประเมินผลโครงการ ด้าเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๐.00 อยู่ระหว่าง

การจัดท้าร่างรายงานการประเมินผลโครงการฯ ปี 2562 และได้รายงานการติดตามโครงการฯ ปี 2563 
ให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบแล้ว 
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ประเด็นที่ 8 : พัฒนาศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
1) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานสนับสนุน : รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 

กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 

รวมทั งการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื นที่ 
3) งบประมาณ 330.2013 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 207.9093 ล้านบาท ร้อยละ 62.96  
4) ผลการด าเนินงาน 

4.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. จ้านวน 24,148 ราย ร้อยละ 91.26 

ของเป้าหมาย 26,460 ราย 
(2) ศูนย์หลักจ้านวน 749 ศูนย์ ร้อยละ 84.92 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และ

ศูนย์เครือข่ายจ้านวน 2,646 ศูนย์ ครบเป้าหมาย 
4.2) กรมประมง 

(1) พัฒนาศูนย์หลัก 846 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 95.92 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 
และศูนย์เครือข่าย 764 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 86.62 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

(2) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง จ้านวน 702 ศูนย์ ร้อยละ 79.59 
ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

4.3) กรมปศุสัตว์ 
(1) พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ จ้านวน 8,444 ราย ร้อยละ 95.74 

ของเป้าหมาย 8,820 ราย 
(2) พัฒนาศักยภาพศูนย์หลัก จ้านวน 778 ศูนย์ ร้อยละ 88.21 ของเป้าหมาย 

882 ศูนย์ 
(3) พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย จ้านวน 642 ศูนย์ ร้อยละ 72.79 ของเป้าหมาย 

882 ศูนย์ 
4.4) กรมวิชาการเกษตร 

(1) เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม 
จ้านวน 3,223 ราย ร้อยละ 53.72 ของเป้าหมาย 6,000 ราย 

(2) ศพก. หลักได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
จ้านวน 107 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของเป้าหมาย 200 ศูนย์  

(3) ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ที่ได้รับการพัฒนาฐานการเรียนรู้ 
สามารถให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชได้ 140 ศูนย์ ร้อยละ 70.00 
ของเป้าหมาย 200 ศูนย์ 

4.5) กรมหม่อนไหม 
(1) พัฒนาศูนย์หลัก จ้านวน 3 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และศูนย์เครือข่าย 24 ศูนย์ 

ร้อยละ 82.76 ของเป้าหมาย 29 ศูนย์ 
(2) มีผู้เข้ารับบริการ จ้านวน 1,774 ราย ร้อยละ 354.80 ของเป้าหมาย 500 ราย  
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4.6) กรมพัฒนาที่ดิน  
ศูนย์หลักได้รับการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน จ้านวน 626 ศูนย์ ร้อยละ 70.98 

ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 
4.7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

สร้าง และพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. จ้านวน 140 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 
4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจ้าฐานเรียนรู้ จ้านวน 882 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 

4.9) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(1) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 563 ราย ร้อยละ 63.83 ของเป้าหมาย 882 ราย 
(2) ผลการติดตามเกษตรกรที่รับบริการจากศูนย์เครือข่าย ศพก. ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่ได้รับงบประมาณพลางก่อน ในพื นที่จังหวัดอ้านาจเจริญ และยโสธร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 85.29 
ทราบว่าศูนย์หรือจุดเรียนรู้ที่มาใช้บริการนั นเป็นเครือข่ายของ ศพก. ผลจากการน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า ร้อยละ 72.73 มีรายจ่ายการผลิตลดลง (ค่าปุ๋ยเคมีไร่ละ 387.42 บาท ค่าสารเคมีไร่ละ 388.75 บาท 
ค่าเมล็ดพันธุ์ไร่ละ 235.00 บาท) และร้อยละ 12.12 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ น 

5) ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล 
5.1) ในการเลือกศูนย์เครือข่ายของ ศพก. นั น ควรค้านึงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

นอกจากนี ยังควรเปิดโอกาสให้สมาชิกของศูนย์เครือข่ายนั นเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการของ ศพก. หลัก 
เพ่ือให้ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งผลให้เกิดการท้างานที่เชื่อมโยงกัน 

5.2) เนื่องจากเกษตรกรแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั นในการก้าหนด
แผนการอบรมจึงควรมีการส้ารวจความต้องการของเกษตรกร เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเกิดการน้าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ในส่วนของการตลาดและนวัตกรรม ควรมีการจัดท้าหลักสูตรและจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 

5.3) เนื่องจากศูนย์เครือข่ายบางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษาดูงาน ยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื นฐาน ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ และนวัตกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนความพร้อมในทุกด้าน 
รวมถึงปัจจัยการผลิตด้วย เพ่ือเป็นการต่อยอดในการพัฒนากระบวนการผลิต การลดต้นทุน และยกระดับ
คุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ นไป 

5.4) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา เป็นอุปสรรคในการเข้ามารับบริการในด้านต่าง ๆ ของเกษตรกร ทั งในด้านการเข้าอบรม ศึกษาดูงาน 
และท้ากิจกรรมร่วมกันภายในศูนย์ฯ รวมถึงการติดต่อประสานงานเชื่อมโยงกันระหว่างศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 
กับ ศพก. หลัก ซึ่งมีที่ตั งอยู่ห่างไกลกันอีกด้วย 
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ที่มา : รายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุนแต่ละประเด็นนโยบาย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 

 































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานเจ้าภาพ 

และผู้ประสานงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 




