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สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าเดือนกันยายน 2561  

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
--------------------------- 

 
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561          

ได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
เป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงาน ประจ า       
เดือนกันยายน 2561 นี้เป็นผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 สรุปสาระส าคัญดังนี้  
 

1. ภาพรวม 
1.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 94.99 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการพบว่า การจัดระเบียบประมง        

ให้เป็นมาตรฐาน ธนาคารสินค้าเกษตร การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และการบริหารจัดการพื้นที่เกษต รตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning By Agri Map)          
มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 169.67 143.26 115.43 และ 115.10 ตามล าดับ ส่วนการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฯ ยังมีผลการด าเนินงานค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 40.48 และ 49.95 ตามล าดับ 

1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ 30 กันยายน 2561) จ านวน 35 ,716.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.41 ของงบประมาณที่จัดสรร
50,727.94 ล้านบาท (เป็นยอดเฉพาะที่มีการรายงานผล) ซึ่งพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พบว่า การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 113.35 สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมงบของจังหวัดอยู่ด้วย รองลงมาเป็นการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
รูปแบบประชารัฐ มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.00 การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ร้อ ยละ 98.73 และ
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 93.29 ส่วนการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 27.36 
เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและรายชื่อสมาชิก 
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ตารางแสดงผลส าเร็จของการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบาย 15 เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ 30 ก.ย. 2561) 
 

 

โครงการ 
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

แผน ผล ร้อยละ 
1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน 169.67 577.95 498.36 86.23 
2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 83.56 1,272.68 1,120.52 88.04 
3. ตลาดสินค้าเกษตร 89.30 140.40 32.27 22.98 
4. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 73.87 194.79 181.72 93.29 
5. ระบบการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  88.97 1,198.09 982.02 81.97 
6. การบริหารจดัการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning By Agri-Map) 115.10 121.42 137.63 * 113.35 
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 96.69 174.66 151.91 86.97 
8. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  102.12 29.15 25.35 86.96 

9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 82.71 11.00 11.00 100.00 
10. ธนาคารสินค้าเกษตร 143.26 48.26 47.06 97.53 
11. การส่งเสรมิการเพิม่มูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 101.14 152.71 150.77 98.73 
12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 104.20 932.73 582.54 62.46 
13. การส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม ่ 115.43 350.07 142.15 40.61 
14. การช่วยเหลือด้านหนีส้ินสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร  40.48 500.00 136.82 27.36 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและบรูณาการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 49.95 45,024.03 31,515.94 70.00 

ภาพรวม 94.99 50,727.94 35,715.46 70.41 
หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การวัดผล <60.99% = น้อย     61.00-80.99% = ปานกลาง     81.00-90.99% = ดี     >91.00-100.00% = ดีมาก     >100.00% = ดีเยี่ยม    

                  2. ผลการด าเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) / จ านวนกิจกรรม   
                  3. * ผลเบิกจ่าย เป็นงบโครงการรวมกับงบจังหวัด   
    ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
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2. ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
2.1 การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน  

2.1.1 ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ เฝ้าระวังการท าประมง สุ่มตรวจสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้า
และขนถ่ายสัตว์น้ า รวม 508,766 ครั้ง ร้อยละ 229.34 ของเป้าหมายรวม 221,840 ครั้ง จ าแนกเป็น การควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิ ชย์ 
448,689 ครั้ง (ร้อยละ 224.34 ของเป้าหมาย 200,000 ครั้ง) เฝ้าระวังการท าประมง 2,663 ครั้ง (ร้อยละ 113.80 ของเป้าหมาย 2,340 ครั้ง) สุ่มตรวจ       
สัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงท่ีแจ้งเข้าและขนถ่ายสัตว์น้ า 57,414 ครั้ง (ร้อยละ 294.43 ของเป้าหมาย 19,500 ครั้ง)  

2.1.2 ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน 179 โรง (ร้อยละ 100.56 ของเป้าหมาย 178 โรง) ออกใบอนุญาตท าการประมง
และจดทะเบียน 10,658 ฉบับ (ร้อยละ 105.84 ของเป้าหมาย 10,070 ฉบับ) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงเพ่ือประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) 
ของเรือประมง 3,223 ล า (ร้อยละ 179.06 ของเป้าหมาย 1,800 ล า)  

2.1.3 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 498.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.23 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 577.95 ล้านบาท 
 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 2.2.1 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  

1) ข้าว จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว 104 แปลง ร้อยละ 2.97 ของเป้าหมาย 3,500 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 
1,550 ไร่ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีข้าว 13 โรง ร้อยละ 65.00 ของเป้าหมาย 20 โรง โดยมีโรงสีข้าวผ่านการรับรอง
คุณภาพการผลิตข้าวแล้ว 8 โรง ร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 20 โรง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว 22 แห่ง ร้อยละ 110.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง 

2) แหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม 103,342 แปลง       
ร้อยละ 111.12 ของเป้าหมาย 93,000 แปลง โรงงานแปรรูป/โรงรม 984 โรง ร้อยละ 111.44 ของเป้าหมาย 883 โรง พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ 528 ราย ร้อยละ 105.60 ของเป้าหมาย 500 ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา 903 ราย ร้อยละ 102.38        
ของเป้าหมาย 882 ราย ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามระบบ GAP พืช 15,021 ราย ร้อยละ 100.14 ของเป้าหมาย 15,000 ราย และติดตามให้ค าปรึกษา
แนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP 15,096 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.64 ของเป้าหมาย 15,000 ราย 

3) ฟาร์มสัตว์น้ า ตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 32,933 ฟาร์ม ร้อยละ 102.56 ของเป้าหมาย 32,111 ฟาร์ม สถานประกอบการ 
448 โรง ร้อยละ 103.23 ของเป้าหมาย 434 โรง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน 158,129 ตัวอย่ าง ร้อยละ 113.16 ของเป้าหมาย 
139,734 ตัวอย่าง และตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์น้ า รวม 105,487 ตัวอย่าง ร้อยละ 140.65 ของเป้าหมาย 75,000 ตัวอย่าง 
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4) ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 21,424 แห่ง ร้อยละ 132.23 ของเป้าหมาย 16,202 แห่ง พัฒนาคุณภาพ 
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน 64,109 แห่ง ร้อยละ 147.89 ของเป้าหมาย 43,350 แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 409,643 ตัวอย่าง 
ร้อยละ 123.06 ของเป้าหมาย 332,880 ตัวอย่าง รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าหม่อนไหมด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้า/ผลิ ตภัณฑ์หม่อนไหมสู่มาตรฐาน 
รวม 705 ราย  

5) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) โดยจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร 36 เรื่อง ร้อยละ 180.00 ของเป้าหมาย        
20 เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานตามโครงการผู้น าการมาตรฐาน ผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร และพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ   
ขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud รวม 1,251 ราย ร้อยละ 95.50 ของเป้าหมาย 1,310 ราย  

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,120.52 ล้านบาท ร้อยละ 88.04 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,272.68 ล้านบาท 
 

 2.2.2 ตลาดสินค้าเกษตร 
1) ตลาดสินค้าเกษตรระดับพ้ืนที่ 

1.1) จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร และ
สมาชิกเกษตรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง 68 ครั้ง จากเป้าหมาย 25 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 2,299 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 53.24 ล้านบาท  

1.2) ศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ จัดพ้ืนที่ภายในองค์การตลาดเพ่ือเกษตร (อ.ต.ก.) เพ่ือให้เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
และจัดแสดงกล้วยไม้เป็นประจ าทุกเดือน ๆ  ละ 10 วัน ด าเนินการแล้ว 14 ครั้ง จากตามเป้าหมาย 12 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 202 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 10.23 ล้านบาท 

1.3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยที่ อ.ต.ก. แล้ว 6 ครั้ง จากเป้าหมาย 3 ครั้ง         
มีเกษตรกรเข้าร่วม 128 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 6.56 ล้านบาท 

2) ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล ขณะนี้ อ.ต.ก. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 4 กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 
2.1) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง Portal Website หรือเว็บไซด์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ 

www.agrimart.tn.th ให้ทันสมัยใช้งานได้สะดวก ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการ โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และด าเนินการปรับปรุง Ecommerce (เว็บไซต์ ORTORKOR.COM) ให้ทันสมัย โดยลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าท่ีจะสั่งซื้อได้แบบ Real Time 

2.2) กิจกรรมจัดท าหลักสูตรพร้อมสื่อการเรียนรู้ในการค้าขายออนไลน์ ประกอบด้วย (ด้านการน าข้อมูลสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบ
ร้านค้าออนไลน์ ด้านการจัดการข้อมูลสินค้าเกษตรในระบบ e-Commerce ด้านการพัฒนากระบวนการบรรจุภัณฑ์ทั้งในตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์การขนส่ง และด้านการพัฒนา
กระบวนการรับค าสั่งซื้อและการรับช าระเงินค่าสินค้าเกษตร) 
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2.3) กิจกรรมด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรสามารถด าเนินการน าเข้าข้อมูลสินค้าเกษตรสู่ระบบร้านค้า  
ด าเนินการจัดอบรมในเดือนสิงหาคม 2561 หลักสูตร ๑ วัน จ านวน ๔ ภาค ภาคละ ๔ จังหวัด รวม ๑๖ ครั้ง ครั้งละ ๕๐ ราย มีผู้อบรมรวมทั้งหมด ๘๒๒ ราย 

2.4) กิจกรรมพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงเว็บไซด์ e-commerce ของสินค้าเกษตรคุณภาพไทยภายใต้เว็บไซด์ ortorkor.com 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Ortorkor.com ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook : อ.ต.ก. เดลิเวอรี่ – www.ortorkor.com) ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ในตลาด อ.ต.ก. 
พหลโยธิน และเพ่ิมจ านวนสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานลงในเว็บไซต์ จ านวน ๑,๐๕๒ รายการ 

3) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ ขณะนี้ อ.ต.ก. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 3 กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 
จ านวน 80 ราย มีมูลค่าจ าหน่าย 11.38 ล้านบาท ประกอบด้วย 

3.1) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. จ านวน 5 ชนิด ได้แก่         
ข้าวเขียวน้ านม ข้าวกล้อง 5 สายพันธุ์ เห็ดแครงอินทรีย์ ทุเรียนฟรีซดราย และงาไร่สามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกรมาจัดท าสินค้าต้นแบบและบรรจุภัณฑ์เพ่ือน าไป
เผยแพร่ทดสอบตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  

3.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. ด าเนินการ 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกต 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ครั้งที่ 2 จัด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และครั้งที่ 3 ณ ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. พหลโยธิน 

3.3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่าน Online application โดยจะมีการร่วมท า MOU ระหว่าง อ.ต.ก. กับเกษตรกร และ        
มีการก าหนดเงื่อนไขระหว่าง อ.ต.ก. กับผู้ซื้อ  

4) กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
4.1) ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.) ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือจัดตั้งร้านค้า Mini อ.ต.ก. ในพ้ืนที่ด าเนินงาน อ.ต.ก. 

ในภูมิภาคต่าง ๆ แล้ว โดยมีเป้าหมาย 20 แห่ง ซึ่งด าเนินการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ และตรัง อีก 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสงขลา ขอนแก่น 
พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม่ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้ง โดยจังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนตุลาคม 2561 
จังหวัดอุดรธานี และศรีสะเกษ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 จังหวัดสงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา และสระบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 
ส่วนที่เหลืออีก 10 แห่ง อยู่ระหว่างการเจรจาขอใช้พื้นที่กับ ปตท. และ ธ.ก.ส. 

4.2) โครงการตลาดน้ า อ.ต.ก. จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าสัญญาก่อสร้างโครงการ 
4.3) โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น จ านวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการเชิญชวนผู้รับเหมาก่อสร้างยื่นเสนอราคา 

5) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 32.27 ล้านบาท ร้อยละ 22.98 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 140.40 ล้านบาท 
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 2.2.3 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
1) ด้านการส่งเสริม 

1.1) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 นาปี พ้ืนที่ 57.26 ล้านไร่ ร้อยละ 98.37 ของเป้าหมาย 58.21 ล้านไร่
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.13 ล้านครัวเรือน ร้อยละ 103.25 ของเป้าหมาย 4 ล้านครัวเรือน คิดเป็นพ้ืนที่ข้าวที่ขึ้นทะเบียน 56.48 ล้านไร่ ร้อยละ 97.38  
ของเป้าหมาย 58 ล้านไร่  

1.2) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 63,354 ไร่ ร้อยละ 63.35 ของเป้าหมาย 100,000 ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าว
และการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร 25,237.25 ไร่ ร้อยละ 21.03 ของเป้าหมาย 120,000 ไร่ 

1.3) ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง (Precision Agriculture)  640 ไร่ ร้อยละ 86.49 ของเป้าหมาย 740 ไร่ เชื่อมโยงตลาด
ข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร มีผู้ประกอบการค้าข้าวที่ท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวแล้ว 29 ราย จากเป้าหมาย 200 ราย และกลุ่มเกษตรกรที่ท าบันทึก
ข้อตกลงกับผู้ประกอบการ 513 กลุ่ม จากเป้าหมาย 850 กลุ่ม  

2) ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ขยายและจ าหน่ายของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว) มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ 
73,529.37 ตัน ร้อยละ 89.67 ของเป้าหมาย 82,000 ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ 70,297.89 ตัน ร้อยละ 85.73 ของเป้าหมาย 82,000 ตัน  

3) ด้านการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง ด าเนินการได้ 1.34 ล้านไร่ ร้อยละ 92.41 ของเป้าหมาย 1.45 ล้านไร่  
4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 181.72 ล้านบาท ร้อยละ 93.29 ของงบประมาณที่จัดสรร 194.79 ล้านบาท  
 

2.3 ลดต้นทุน ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.3.1 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1) ผลการด าเนินงาน(แปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 – 2561) 
1.1) ถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต งานวิจัย/นวัตกรรมในแปลงใหญ่ รวม 3,791 แปลง ร้อยละ 95.01 

ของเป้าหมาย 3,990 แปลง จ าแนกเป็นแปลงปี 2559 จ านวน 514 แปลง แปลงปี 2560 จ านวน 1,812 แปลง และแปลงปี 2561 จ านวน 1,465 แปลง 
1.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร และแหล่งน้ า รวม 3,243 แปลง ร้อยละ 96.35 ของเป้าหมาย 

3,366 แปลง จ าแนกเป็นแปลงปี 2559 จ านวน 392 แปลง แปลงปี 2560 จ านวน 1,221 แปลง และแปลงปี 2561 จ านวน 1,630 แปลง 
1.3) ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร รวม 3,137 แปลง ร้อยละ 96.26 ของเป้าหมาย 3,259 แปลง จ าแนกเป็น

แปลงปี 2559 จ านวน 380 แปลง แปลงปี 2560 จ านวน 1,488 แปลง และแปลงปี 2561 จ านวน 1,269 แปลง 
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1.4) เชื่อมโยงการตลาด จัดท าข้อตกลงซื้อขายร่วมกัน รวม 3,134 แปลง ร้อยละ 83.73 ของเป้าหมาย 3,743 แปลง จ าแนกเป็น
แปลงปี 2559 จ านวน 452 แปลง แปลงปี 2560 จ านวน 1,521 แปลง และแปลงปี 2561 จ านวน 1,161 แปลง 

1.5) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ซึ่งด าเนินการในแปลงปี 2559 จ านวน 6,043 แปลง ร้อยละ 97.97 ของเป้าหมาย 
6,168 แปลง 

1.6) การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวม 205 แปลง ร้อยละ 10.25 ของเป้าหมาย 2 ,000 แปลง 
โดยวงเงินได้รับการอนุมัติจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,203 ล้านบาท ร้อยละ 6.02 ของเป้าหมาย 20,000 ล้านบาท 

1.7) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 982.02 ล้านบาท ร้อยละ 81.97 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,198.09 ล้านบาท 

2) การติดตามประเมินผล รอบส้ินปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
2.1) แปลงปี 2559 (ด าเนินการปีที่ 3)  

 2.1.1) การด าเนินการส่วนใหญ่เต็มประสิทธิภาพแล้ว พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 77.44 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น
จากก่อนมีโครงการ (ปีเพาะปลูก 2558/59 เทียบกับปีเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมข้ึน 2,169 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 4,542 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น 
6,218 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล 10,051 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก 16,389 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 207,549 บาทต่อฟาร์ม และกลุ่มประมง 11,313 บาทต่อไร่  

 2.1.2) ด้านการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรร้อยละ 83.14 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง โดยกลุ่มสินค้าข้าวลดลง          
ร้อยละ 19.26 (689 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 15.04 (1 ,080 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 10.31 (941 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 8.29          
(953 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 9.01 (1,470 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 2.60 (47,324 บาทต่อฟาร์ม) และกลุ่มประมง ร้อยละ 8.14 (3,998 บาทต่อไร่) 

 2.1.3) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกรร้อยละ 55.03 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 13.20 (75 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 17.37 (947 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 10.13 (158 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 11.46           
(73 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 8.99 (353 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 6.05 (โคนม 12,741 กิโลกรัมต่อฟาร์ม/โคเนื้อ 1 ตัวต่อฟาร์ม) และกลุ่มประมง 
ร้อยละ 12.64 (81 กิโลกรัมต่อไร่) 

 2.1.4) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเกษตรกรร้อยละ 47.07 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปีเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 18.20 ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากก่อนมีโครงการ 

 2.1.5) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 62.12 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 28.85        
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 17.45 ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด 
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 2.1.6) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกร ร้อยละ 78.16 มีการวางแผนการผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 52.07      
ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 32.48 ผลิตร่วมกัน และร้อยละ 30.53 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 

 2.1.7) ประเด็นที่พบ แปลงปี 2559 ด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
เหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ และขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม และโรคระบาด เป็นต้น ราคาขายผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรยังขายได้ในราคาทั่วไป การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของ
ภาคเอกชน 

 2.1.8) ข้อเสนอแนะ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย/นวัตกรรมให้แก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจ าหน่าย (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับ
ผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ และ (3) กรมวิชาการเกษตร เร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐานน าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร 

2.2) แปลงปี 2560 (ด าเนินการปีที่ 2)  
 2.2.1) เกษตรกรร้อยละ 64.12 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60 เปรียบเทียบ

กับปีเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น 1 ,015 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 3,233 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น 2,079 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล 4,894 บาทต่อไร่ 
กลุ่มพืชผัก 3,803 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 78 ,964 บาทต่อฟาร์ม กลุ่มประมง 2 ,379 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม 1 ,780 บาทต่อไร่ และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ  
1,574 บาทต่อราย  

 2.2.2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรร้อยละ 55.32 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง โดยกลุ่มสินค้าข้าวลดลง     
ร้อยละ 10.08 (359 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 8.73 (498 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 4.97 (400 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 2.62 (257 บาทต่อไร่)      
กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 6.31 (857 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 1.72 (6,405 บาทต่อฟาร์ม) กลุ่มประมง ร้อยละ 3.40 (566 บาทต่อไร่) กลุ่มหม่อนไหม ร้อยละ 6.66 
(267 บาทต่อไร่) และแมลงเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.33 (238 บาทต่อราย) 

 2.2.3) ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกรร้อยละ 44.42 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น        
ร้อยละ 8.12 (48 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 9.93 (391 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 7.70 (135 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 5.52 (53 กิโลกรัมต่อไร่) 
กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 3.48 (129 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 5.27 (โคนม 6,933 กิโลกรัมต่อฟาร์ม โคเนื้อ 0.44 ตัวต่อฟาร์ม แพะ 0.31 ตัวต่อฟาร์ม ไก่พ้ืนเมือง 
31 ตัวต่อฟาร์ม) กลุ่มประมง ร้อยละ 5.33 (21 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มหม่อนไหม ร้อยละ 2.64 (7 กิโลกรัมต่อไร่) และแมลงเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.42 (1 กิโลกรัมต่อราย) 



9 

 

 2.2.4) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ 24.14 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปีเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 7.28 ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากก่อนมีโครงการ 

 2.2.5) ด้านการตลาดมีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 38.71 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 17.20         
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 12.83 ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด 

 2.2.6) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกร ร้อยละ 75.80 มีการวางแผนการผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 44.74     
ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 27.27 ผลิตร่วมกัน และร้อยละ 23.93 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 

 2.2.7) ประเด็นที่พบ แปลงปี 2560 ส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต จากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี และซื้อพันธุ์ลดลง แหล่งน้ าในแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน้ าไม่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก เทคโนโลยีที่น าเข้ามาส่งเสริม 
ในแปลงใหญ่ เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และมีความสนใจในเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน แต่ปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือมีจ ากัดไม่เพียงพอ 
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนา ตลอดจนความไม่เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่การผลิตกับเครื่องจักรเครื่องมือการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 2560 

 2.2.8) ข้อเสนอแนะ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (2) กรมชลประทานควรด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ และกรมพัฒนาที่ดินควรด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอน าไปสู่       
การวางแผนบริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้ (3) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และมีจ านวนเพียงพอกับเป้าหมาย            
ในการพัฒนา เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในแปลงได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิต
กับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุม
คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ และ (5) กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถยกระดับมาตรฐาน น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 

2.3) แปลงปี 2561 (ด าเนินการเป็นปีที่ 1) 
 2.3.1) ด าเนินการเป็นปีที่ 1 โดยมีเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 20 ในกลุ่มสินค้าข้าว กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

โดยผลลัพธ์เบื้องต้นจากเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 66.67 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ (ปีเพาะปลูก 
2560/61 เทียบกับปีเพาะปลูก 2561/62) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น 766 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1,070 บาทต่อไร่ 

 2.3.2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 65.38 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลดลง โดยกลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ 6.84 
(252 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 7.39 (285 บาทต่อไร่) 
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  2.3.3) ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกร ร้อยละ 53.84 มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.50 
(40 กก.ต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 8.23 (84 กก.ต่อไร่)   

 2.3.4) ด้านการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรกร ร้อยละ 39.34 ได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร      
เพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 18.69 ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร ทั้งนี้เกษตรกรอยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานในปีเพาะปลูก 2561/62     

 2.3.5) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 21.74 โดยเกษตรกร ร้อยละ 13.33        
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ มีเกษตรกร ร้อยละ 10.00 ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด  

      2.3.6) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกร ร้อยละ 65.85 มีการวางแผนการผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 42.96      
ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 20.77 ผลิตร่วมกัน และร้อยละ 20.07 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 

 2.3.7) ประเด็นที่พบ แปลงปี 2561 เพ่ิงเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก ซึ่งเกษตรกรเริ่มน าองค์ความรู้ที่หน่วยงานถ่ายทอดไปปฏิบัติ 
โดยเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลงจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์แทน เกษตรกรส่วนใหญ่
ขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร จึงมีความต้องการได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลายชุมชนเข้าร่วม
ด าเนินการโครงการ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร และแปลงใหญ่ปี 2561 ยังท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับภาคเอกชน
ค่อนข้างน้อย 

 2.3.8) ข้อเสนอแนะ (1) หน่วยงานเจ้าภาพแปลงใหญ่ ควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาเพ่ือให้ 
การส่งเสริมและสนับสนุนได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (2) แหล่งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการเกษตร ซึ่งในปีแรกกรมชลประทานด าเนินการจั ดท าแผนการพัฒนา    
แหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ในปีที่ 2 ควรเร่งด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมนี้ าใช้อย่างเพียงพอน าไปสู่การวางแผนการผลิตต่อไป (3) หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพัฒนาต่อไปได้ และ (4) กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่ง
ด าเนินการประสานการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความม่ันใจในการเข้าร่วมโครงการ 

 

 2.3.2 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) ด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ไปท าประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน 
เป้าหมาย 258,456 ไร่ ด าเนินการแล้ว 270,167 ไร่ จ าแนกเป็น ประมง 5,117 ไร่ ปศุสัตว์ 29,534 ไร่ เกษตรผสมผสานจากบ่อน้ า 45,440 ไร่  พืชทางเลือก   
ชนิดใหม่ 7,626 ไร่ แปลงต้นแบบ 2,004 ไร่ สินค้าชนิดใหม่ 47,614 ไร่ หม่อนไหม 1,707 ไร่ ปศุสัตว์และเกษตรผสมผสาน 6,155 ไร่ เกษตรผสมผสานตามแนว
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เศรษฐกิจพอเพียง 20,047 ไร่ และไม้ผล/ไม้ยืนต้น 104,923 ไร่ นอกจากนี้ ได้อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพในพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนการผลิตแก่เกษตรกร 4,659 ราย 
จากเป้าหมาย 4,290 ราย 

1.2) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 137.63 ล้านบาท ร้อยละ 113.35 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 121.42 ล้านบาท 
2) ประเด็นที่พบ (รายงาน พ.ค. 61) 

2.1) หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต พบว่า ในฤดูการผลิต ปี 2560/61 เกษตรกรร้อยละ 95.98 ยังคงผลิตสินค้าชนิดใหม่  (ไม้ผล 
อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน เกษตรผสมผสาน ฯลฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และร้อยละ 34.33 ต้องการจะขยายพ้ืนที่เพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรายละ 5.22 ไร่ 
ทั้งนี้ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก อาทิ การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ การสนับสนุนปัจจัย และผลที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยน  

2.2) แนวทางการด าเนินงานโครงการ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเน้นในรายที่ประสบผลส าเร็จ จาก
การปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้น ระหว่างรอผลผลิตจากพืชหลั ก     
ที่ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เสริม 

 

 2.3.3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. โดยพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านบัญชี ด้านชลประทาน และด้านการประมงทั้ง 882 ศูนย์ 
ครบตามเป้าหมาย แปลงเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตรในพ้ืนที ่1,104 ไร่ (ร้อยละ 101.01) นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาฐานเรียนรู้ในด้านประมงครบ 882 ศูนย์ และแปลงเรียนรู้
ด้านข้าว 237 แปลง (ร้อยละ 52.67)  

1.2) บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการ และถอดบทเรียนใน ศพก. 882 ศูนย์ รวมทั้งจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย 

1.3) สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ให้บริการวิชาการ/ข้อมูล
ข่าวสาร และจัดให้มีครูบัญชีอาสาประจ า ศพก. 882 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และแผ่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส 291 ศูนย์ (ร้อยละ 78.65) 

1.4) พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก. 26,460 ราย รวม 3 ครั้ง และพัฒนาการใช้แอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐี ครูบัญชีประจ าศูนย์ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  182,666 ราย (ร้อยละ 101.82) 
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1.5) พัฒนาศูนย์เครือข่ายการจัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ และการจัดการศัตรูพืชชุมชน 1,764 ศูนย์ ปศุสัตว์ 882 ศูนย์ 
ประมง 3,528 ศูนย์ หม่อนไหม 3 ศูนย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 140 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายประมงรายเดิม 2,646 ศูนย์ และรายใหม่
882 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย ส่วนศูนย์เครือข่ายสหกรณ์ด าเนินการได้ 243 ศูนย์ (ร้อยละ 81.27) 

1.6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 151.91 ล้านบาท ร้อยละ 86.97 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 174.66 ล้านบาท 
2) ผลการติดตาม 

2.1) ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการถ่ายทอด หรือองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ หลักสูตรที่แต่ละหน่วยงานถ่ายทอดมีความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหา และเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ควรบูรณาการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน และในกลุ่มเป้าหมายเดิมควรให้
ความรู้ในลักษณะต่อยอดความรู้เดิม เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่หลากหลายสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ ควรให้ค าแนะน าแก่ ศพก. ในการรวบรวมและ
จัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ (รายงาน พ.ค. 61) 

2.2) ผลการติดตามเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรศูนย์เครือข่าย
ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี พบว่า มีการเชื่อมโยงระหว่าง ศพก. กับเครือข่าย ศพก. ในลักษณะการจัดประชุม การอบรมถ่ายทอดความรู้ รวมถึง
การพาสมาชิกไปศึกษาดูงานในแปลงที่ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนา ศพก. มีข้อจ ากัดด้านเงื่อนไข 
ให้จัดซื้อเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่คงทนถาวร ส่งผลให้ ศพก. บางแห่งได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับความขาดแคลนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การจัดประชุม
และอบรมถ่ายทอดความรู้ของหน่วยงาน มีระยะเวลายาวนาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาท าการเกษตรของตัวเอง (รายงาน ม.ิย. 61) 

2.3) ผลการติดตามการด าเนินงาน ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อุดรธานี อ านาจเจริญ เลย หนองบัวล าภู  
นครพนม และกาฬสินธุ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 (รายงาน ก.ค. 61) 

(1) การพัฒนา ศพก.แบ่งการพัฒนา ศพก. ตามศักยภาพแต่ละกลุ่ม(ระดับ A  B และ C) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนา ศพก.ที่อยู่ในกลุ่มระดับ A แห่งละ 100,000 บาท กลุ่มระดับ B แห่งละ 150,000 บาท และกลุ่มระดับ Cแห่งละ 200,000 บาท ซึ่ง ศพก.
ร้อยละ 100.00 จัดท าป้ายไวนิลเพ่ือแสดงฐานเรียนรู้และองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายใน ศพก. (เนื่องจากมีข้อก าหนดจากโครงการที่ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์เป็นครุภัณฑ์ได้       
จึงต้องใช้ไวนิลซึ่งอยู่ในรูปของวัสดุแทนการใช้สิ่งของที่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์) ร้อยละ 20.00 จัดท าจุดสาธิตในแปลงเรียนรู้เพ่ิมเติม (ชั่วคราว) ได้แก่ การท าน้ าหมักชีวภาพ 
และการจัดท าแปลงปลูกผักสลัด และร้อยละ 20.00 แบ่งปันป้ายองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ศูนย์เครือข่าย 
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(2) การบูรณาการงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายศพก. ร้อยละ 60.00 บูรณาการงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายทุกแห่งครบแล้ว           
ที่เหลือร้อยละ 40.00 ยังบูรณาการไม่ครบ เนื่องจากปัญหาด้านระยะทางระหว่าง ศพก.และศูนย์เครือข่ายบางแห่งอยู่ไกลกันมาก ประกอบกับไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงท าให้การบูรการท าได้ยาก ในส่วนของการบูรณาการนั้น ร้อยละ 80.00 เท่ากัน จัดการประชุมหารือการท างานร่วมกัน และเข้าร่วม
เป็นวิทยากรให้แก่กันและกัน ร้อยละ 40.00 เท่ากัน ช่วยด้านการพัฒนาสถานที่ และใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามล าดับ 

(3) การถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.เข้าสู่แปลงใหญ่ ร้อยละ 80.00 มีการเชื่อมโยงถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ 
ผ่านการฝึกอบรม และการแนะน าความรู้ต่างๆ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 40.00 มีการรวบรวมผลผลิต (ข้าว) จากสมาชิกแปลงใหญ่เข้าสู่กระบวนการแปรรูปขาย ส่วนอีก
ร้อยละ 20.00 ยังไม่มีการเชื่อมโยง เนื่องจากการด าเนินงานแปลงใหญ่อยู่ห่างจาก ศพก. และผลผลิตเป็นคนละชนิดกัน 

(4) ประเด็นที่พบ 
(4.1) การเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ จะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกษตรกรต้นแบบ

เจ้าของ ศพก. เป็นประธานแปลงใหญ่ หรือเป็นคณะกรรมการแปลงใหญ่ หรือประธานแปลงใหญ่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ศพก.  
(4.2) เกษตรกรต้นแบบที่เป็น Young Smart Farmer หรือเป็นเกษตรกรที่เคยประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมาก่อน 

จะมีแนวคิดในการพัฒนา ศพก. นอกกรอบ และน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ผลเป็นอย่างดี 
 

 2.3.4 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเข้าสู่ภาคเกษตร ด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ครบ 160 ราย จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้และสร้างครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต 540 ราย รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
27 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัดครบ 
110 ราย ครบตามเป้าหมาย จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ 23,635 ราย 
ร้อยละ 118.18 ของเป้าหมาย 20,000 ราย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer ครบ 77 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับ
จังหวัด 4,570 ราย ร้อยละ 103.63 ของเป้าหมาย 4,410 ราย ถอดบทเรียนและจัดท าสื่อถ่ายทอดความรู้ Young Smart Farmerและ Smart Farmer ต้นแบบ 9 ชุด 
ครบตามเป้าหมาย และประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา Smart Farmer 40 ราย ครบตามเป้าหมาย 
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1.3) การถ่ายทอดความรู้ และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รวม 42,010 ราย ร้อยละ 97.34 ของเป้าหมาย 43,148 ราย 
จ าแนกเป็น 

 (1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 2,954 ราย ร้อยละ 109.61 ของเป้าหมาย 
2,695 ราย หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer 489 ราย ร้อยละ 108.67 ของเป้าหมาย 450 ราย และเข้าค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ ส าหรับธุรกิจเกษตร
อาหารใหม่ยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน 100 ราย ครบตามเป้าหมาย 

 (2) สร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง 243 ราย ครบตามเป้าหมาย 
 (3) ฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมน าไปดูงานของเกษตรกรต้นแบบด้านประมงที่ประสบความส าเร็จครบ 16,000 ราย  
 (4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่าย      

การผลิตชุมชนต้นแบบ 13,194 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.11 ของเป้าหมาย 13,180 ราย 
 (5) ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ สอนเทคนิควิธีปฏิบัติที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมาย Smart Member พัฒนาให้มีคุณสมบัติของ 

Smart Farmer 4,948 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.01 ของเป้าหมาย 5,320 ราย และน าเกษตรกรไปดูงานการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ              
ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพ่ิมผลิตภาพด้านการเกษตร 376 ราย คิดเป็นร้อยละ 235 ของเป้าหมาย 160 ราย 

 (6) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน 3,706 ราย ร้อยละ 74.12 ของเป้าหมาย 5,000 ราย 
1.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 25.35 ล้านบาท ร้อยละ 86.96 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 29.15 ล้านบาท 

2) ผลการติดตาม 
2.1) ผลการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์และแพร่ (รายงาน พ.ค. 61) 

 (1) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ หลังการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 83.33
มีการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer สร้างแบรนด์สินค้า วางแผนการผลิตสังเกตอาการสัตว์เจ็บป่วยและวิธีการ
ผสมอาหารเลี้ยงสัตว์ ส่วนอีกร้อยละ 16.67 ยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้ เนื่องจากติดภารกิจ และเพ่ิงเข้าร่วมโครงการ  

 (2) ผลที่เกิดขึ้นหลังน าความรู้ไปใช้ เกษตรกรร้อยละ 40.00 มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น รองลงมา
ร้อยละ 33.33 เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับตนเอง ร้อยละ 20.00 สามารถเฝ้าระวัง ป้องกันอาการเจ็บป่วยและการระบาดของโรคสัตว์ได้ วางแผนการผลิตได้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด และสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 13.33 

 (3) ผลกระทบจากการพัฒนา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 88.89 ได้เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างเต็มตัว ร้อยละ 11.11 ยังคงท าอาชีพ
เกษตรควบคู่กับงานประจ า ร้อยละ 61.11 มีการจ าหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ โดยการสร้างเพจเพื่อจ าหน่ายสินค้า และในจ านวนนี้ร้อยละ 9.09 ได้น าระบบจ่ายเงิน
ด้วย QR Code มาใช้ในการจ าหน่ายสินค้า 
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 (4) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ในบางพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้เกษตรกร  
เสียโอกาส ดังนั้น ควรให้ผู้น าชุมชนหรือสถาบันศึกษาต่าง ๆ ในพ้ืนที่เป็นผู้ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะกระจายข่าวได้ทั่วถึงและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่แท้จริงเพ่ิมขึ้น 

2.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อุดรธานี อ านาจเจริญ เลย หนองบัวล าภู นครพนม และกาฬสินธุ์  
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561  

 (1) วิธีการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องทั้ง 3 กลุ่ม นั้น ทุกหน่วยงานเน้นการฝึกอบรม และการพาดูงานในจุดที่มีความส าเร็จ  
ทั้งในพื้นที่ตามโครงการพระราชด าริ และพ้ืนที่ของเกษตรกร 

 (2) กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรทุกรายวางแผนการผลิตโดยใช้ตลาดน า เน้นการผลิตสินค้าในฤดูกาลที่ตลาด    
มีความต้องการสูงและขายได้ราคาดี และไม่ผลิตในปริมาณมาก แต่ให้ความส าคัญกับการสร้างความหลากหลายของผลผลิตเพ่ือไม่เกิดของเหลือและสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อ
สามารถซื้อสินค้าได้ครบในจุดเดียว ทั้งนี้ เกษตรกรที่เคยเป็น Existing Smart Farmer ร้อยละ 80.00 ได้พัฒนาตนเองขึ้นมาจนเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และ            
มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรจากเดิมที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าว มาท าเกษตรผสมผสาน โดยเน้นการสร้างรายได้ราย วัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
และรายปี และบางรายมีการแปรรูปผลผลิตของตนเอง ส่วนอีกร้อยละ 20.00 เป็น Smart Farmer ต้นแบบ (Young Smart Farmer) มาตั้งแต่เริ่มแรก มีกิจกรรม             
ทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น การปลูกผักไร้ดิน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทั้งที่มีอยู่ในฟาร์มของตนเองและฟาร์มของสมา ชิก       
เช่น การท าน้ าผลไม้ การท าน้ าสลัดจากผักและผลไม้ และการแปรรูปน้ าอ้อยเป็นไซรัป เป็นต้น 

 (3) การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรทุกรายสร้างช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตของตนเองหลายช่องทาง เช่น           
การน าไปจ าหน่ายด้วยตนเองในตลาด การติดต่อส่งสินค้าเข้าสู่ร้านค้า/มูลนิธิ/ห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัด การขายออนไลน์ และการสร้างเว็บเพจ เป็นต้น 

 (4) การรักษาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรทุกรายจะผลิตแบบไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  ได้น าของเสียในฟาร์มมาใช้ประโยชน์ไม่ทิ้ง
ไว้ให้สูญเปล่า เกิดการเน่าเสีย เช่น การน ามาหมักท าปุ๋ยใช้เองในฟาร์ม หรือการน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม เป็นต้น 

 (5) ประเด็นที่พบ 
(5.1) เกษตรกรปราดเปรื่องที่อยู่ในกลุ่ม Young Smart Farmer ส่วนใหญ่มาจากนอกภาคเกษตร มีระดับการศึกษาสูงกว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น ท าให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ดีกว่าเกษตรกรทั่วไป และมีการน าองค์ความรู้จากประสบการณ์ท างานนอกภาคเกษตรมาใช้
ในการบริหารจัดการฟาร์มและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่  ๆ ด้วยตัวเองตลอดเวลา เป็นนักพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี้ ส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ประสบความส าเร็จสูง 
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(5.2) เกษตรกรปราดเปรื่องที่ท าเกษตรผสมผสาน และน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/ดูงานมาใช้ประโยชน์ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายการผลิตภายในฟาร์มได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.00 และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20.00 ต่อปี เช่น การลดต้นทุนจากปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์พืช         
และพันธุ์สัตว์ (ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในปริมาณที่เหมาะสมต่อขนาดพ้ืนที่) การใช้วัสดุเหลือทิ้งในฟาร์มให้เป็นประโยชน์ การผลิตอาหารสัตว์ด้วยตัวเอง การเรียนรู้การใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า และการวางแผนการผลิตโดยใช้ตลาดน า เป็นต้น 

(5.3) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนการเชื่อมโยงเกษตรกรในกลุ่ม Young Smart Farmer กับกลุ่มอ่ืน ๆ
ให้เป็นเครือข่าย เพ่ือเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่ยังไม่มีแนวทางการพัฒนาตนเองได้เห็นเป็นตัวอย่าง และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรทั่วไปต่อไปได ้

 

2.3.5 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ าเภอด้วยกลไกประชารัฐ จ านวน 363 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 63 แห่ง เนื่องจาก
เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี (เป้าหมาย 878 แห่ง) พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพ่ิม ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด 91 แห่ง คิดเป็ น       
ร้อยละ 96.81 จากเป้าหมาย 94 แห่ง 

1.2) มูลค่าการให้บริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือข่ายของสหกรณ์ระดับอ าเภอ โดยให้บริการปัจจัยการผลิตคุณภาพคิดเป็นมูลค่า 
6,749.56 ล้านบาท และการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 8,564.75 ล้านบาท 

1.3) สหกรณ์ได้รับการพัฒนา โดยความร่วมมือประชารัฐ ส่งผลให้มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น 117 แห่ง ผลิตภัณฑ์ได้รับการแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพ่ิม 115 ผลิตภัณฑ์ (86 แห่ง) ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน 76 ผลิตภัณฑ์ (62 แห่ง) 

1.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 11.00 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย 
2) ผลการติดตาม 

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561 (รายงาน ก.ค.61) 
2.1) การด าเนินงานภายใต้รูปแบบ 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า ได้จัดท าแผนการตลาดร่วมกับผู้แทนหอการค้า  ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร และขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เป้าหมายสู่ตลาดต่างจังหวัด ออกงานแสดงสินค้า เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ เพ่ิมช่องทางการตลาดทาง  online เช่น 
สร้างเพจของสหกรณ์  

2.2) สหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า เน้นการด าเนินการในผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดปัญหาราคาตกต่ า เช่น การแลกเปลี่ยน
ผลผลิตทางภาคใต้กับผลผลิตทางภาคเหนือ เป็นต้น 
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2.3) ประเด็นที่พบ 
(1) สภาพเศรษฐกิจ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจและความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกลดลง  
(2) ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และจ าหน่ายเฉพาะในพ้ืนที่ ควรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น และแนะน าการเพิ่มช่องทางการตลาดทาง Online ให้แก่สหกรณ ์
 

 2.3.6 ธนาคารสินค้าเกษตร 
ด าเนินการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรรวม 7 ประเภท ดังนี้ 
1) ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ 18,643 ตัว คิดเป็นร้อยละ 207.14         

ของเป้าหมาย 9,000 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ 15,857 ตัว คิดเป็นร้อยละ 317.14 ของเป้าหมาย 5,000 ตัว                   
2) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก 2,956 ตัน ร้อยละ 110.22 ของเป้าหมาย 2 ,682 ตัน และน้ าหมักชีวภาพ 676,200 ลิตร         

ร้อยละ 100.03 ของเป้าหมาย 676,000 ลิตร 
3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 20 แห่ง โดยสนับสนุน      

เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร 3.50 ตันต่อแห่ง ครบตามเป้าหมาย 70 ตัน และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากธนาคารฯ ที่จัดตั้งปี 2559 – 2560 รวม 
600 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 600 ตัวอย่าง สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 20,000 กระสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ๒0,000 กระสอบ 

4) ธนาคารข้าวในสถาบันในเกษตรกร จ านวน 57 แห่ง ร้อยละ 154.05 ของเป้าหมาย 37 แห่ง ให้บริการแก่สมาชิก ๔,054 ราย          
ร้อยละ 202.70 ของเป้าหมาย 2,000 ราย โดยให้ยืมข้าวสารเพ่ือบริโภค 22,145 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์เพ่ือเพาะปลูก 552,003 กิโลกรัม และสมาชิกฝากขาย
ข้าวเปลือก 1,357,481 กิโลกรัม 

5) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ในปี 2561 รวม 3 แห่ง รับฝากลูกโคจากสมาชิก 536 ราย ร้อยละ 178.67 
ของเป้าหมาย 300 ราย สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร 832 ตัว และสมาชิกถอนคืนโคสาวท้องแล้ว 390 ราย รวม 508 ตัว  

6) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงในปี 2561 ตามเป้าหมาย 20 แห่ง โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
สู่แหล่งน้ า 3.5702 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 178.51 ของเป้าหมาย 2.00 ล้านตัว ผลิตอนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแหล่งน้ าชุมชน 0.50 ล้านตัว       
รอ้ยละ 125 ของเป้าหมาย 0.40 ล้านตัว  

7) ธนาคารหม่อนไหม ด าเนินการพัฒนาศักยภาพธนาคารเดิมที่จัดตั้งในปี 2560 รวม 5 แห่ง และสนับสนุนวัสดุในการท าธนาคาร      
ที่จัดตั้งปี 60 จ านวน 4 แห่ง ขยายผลไปในพ้ืนที่อ่ืนในปีงบประมาณ 2561 โดยจัดตั้งธนาคารเพ่ิมอีก และสนับสนุนวัสดุครบ 11 แห่ง  

8) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 47.0637 ล้านบาท ร้อยละ 83.53 ของงบประมาณที่จัดสรร 56.34 ล้านบาท 
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 2.3.7 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
1) ผลการด าเนินงาน  

1.1) สนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาทิ รถเกี่ยวนวดข้าว รถด านา เครื่องหยอดข้าว ให้สหกรณ์
ผู้ผลิตข้าว รถบรรทุกน้ านมดิบ รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องผสมอาหาร ให้สหกรณ์โคเนื้อและโคนม ฯลฯ เป้าหมาย 58 แห่ง ด าเนินการได้ 53 แห่ง รวม 124 รายกา ร  
โดยมีสหกรณ์ขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ จ านวน 5 แห่ง เนื่องจากประสบภาวะขาดสภาพคล่องไม่สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ได้ แล ะที่ประชุม
คณะกรรมการของสหกรณ์มีมติไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

1.2) พัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในพ้ืนที่ 3 หลักสูตร ซึ่งระดับ 1 พัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องด้านการใช้และบ ารุงรักษาเครื่ องยนต์เกษตรแล้ว 2,106 ราย หรือร้อยละ 100.29 ของเป้าหมาย 
2,100 ราย คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ระดับ 1 เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคเพ่ิมเติมเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 เป้าหมาย 125 ร าย ด าเนินการแล้ว       
131 ราย หรือร้อยละ 104.80 ของเป้าหมาย ส่วนช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 คัดเลือกจากเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในระดับ 2 เพ่ือพัฒนาต่อยอดและสามารถ          
น าไปประกอบอาชีพช่างเกษตรภายในชุมชนได้ เป้าหมาย 50 ราย ด าเนินการได้ 51 ราย หรือร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 

1.3) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 965 ราย
หรือร้อยละ 107.22 ของเป้าหมาย 900 ราย 

1.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 150.77 ล้านบาท ร้อยละ 98.73 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 152.71 ล้านบาท 
2) ผลการติดตาม 

2.1) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณ์การเกษตรสรรพยา จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ ากัด 
สรุปผลได้ ดังนี้ (รายงาน พ.ค. 61) 

2.1.1) การให้บริการของสหกรณ์ หลังได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวนวดข้าวมีการให้บริการสมาชิกในช่วงเดือนเมษายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561 คิดเป็นพ้ืนที่ 200 ไร่ ในอัตราไร่ละ 400 บาท ขณะที่ผู้ประกอบการเอกชนคิดค่าบริการไร่ละ 450 - 500 บาท ช่วยลดต้นทุนค่ารถเกี่ยวนวด       
ให้สมาชิกได้เฉลี่ยไร่ละ 50 - 100 บาท 

2.1.2) การใช้บริการของสมาชิก ก่อนสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนรถเกี ่ยวนวดข้าว ร้อยละ 100.00 ใช้บริการของ
ผู้ประกอบการเอกชน แต่หลังจากสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวนวดแล้ว ร้อยละ 71.43 ใช้บริการทั้งสองแหล่ง ขณะที่อีกร้อยละ 28.57 ใ ช้บริการของสหกรณ์ 
เพียงแหล่งเดียว โดยสมาชิกให้เหตุผลที่ยังใช้บริการของเอกชน เนื่องจากมีจ านวนรถเกี่ยวนวดมากกว่าสหกรณ์ ขั้นตอนไม่ยุ่ง ยาก ให้บริการที่รวดเร็ว ถึงแม้ว่า              
จะคิดค่าบริการแพงกว่า ขณะที่สมาชิกที่ใช้บริการของสหกรณ์ ให้เหตุผลว่า ค่าบริการถูกว่าเอกชน 



19 

 

2.1.3) ปัญหาอุปสรรค พบว่า ร้อยละ 42.86 เท่ากัน คือ รถเกี่ยวนวดของสหกรณ์มีน้อย  ไม่สามารถให้บริการในช่วงที่
เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกัน และบุคลากรของสหกรณ์ยังขาดความช านาญในการใช้รถเกี่ยวนวด ท าให้พ้ืนที่นาของเกษตรกรเสียหาย ร้อยละ 28.57 ได้รับ การสนับสนุน        
รถเก่ียวนวดล่าช้า สมาชิกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว และร้อยละ 14.29 สมาชิกเห็นว่า ในการให้บริการของสหกรณ์มีความยุ่งยากกว่าของเอกชน 

2.1.4) ข้อเสนอแนะ ในประเด็นความไม่เพียงพอของรถเก่ียวนวด สหกรณ์ควรจัดท าแผนการให้บริการล่วงหน้า และท าหน้าที่
เป็นคนกลางในการประสานกับผู้ประกอบการเอกชนในการร่วมให้บริการแก่สมาชิก ส่วนการขอสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรควรมีการเตรียมการขั้นตอนจัดซื้อจ้าง
ล่วงหน้า เมื่อได้รับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันที รวมทั้งศึกษาขั้นตอนการให้บริการของผู้ประกอบการเอกชนแล้วน ามาปรับใช้ในสหกรณ์ เพ่ือลดปัญหาความยุ่งยาก 

2.2) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด และสหกรณ์
โคนมนครปฐม จ ากัด ซึ่งขอรับการสนับสนุน 4 รายการ รายละเอียดแต่ละสหกรณ์มีดังนี้ (รายงาน มิ.ย. 61) 

2.2.1) สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด เดิมก่อนขอรับการสนับสนุนมีรถแทรกเตอร์อยู่ 5 คัน แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน       
ในแปลงหญ้าของสหกรณ์และการให้บริการสมาชิก ในปี 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์ เพ่ิมอีก 1 คัน อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ  

2.2.2) สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด เดิมมีรถโฟล์คลิฟท์ท่ีสามารถขนผลิตภัณฑ์นมได้ 19.50 ล้านกล่อง เนื่องจากยกกล่อง
ผลิตภัณฑ์นมได้สูงไม่เกิน 2 ชั้น จึงไม่เต็มโกดัง และต้องไปเช่าโกดังเอกชนเก็บ ส่วนเครื่องชั่งน้ าหนักมีอยู่แห่งเดียวที่สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ตั้งอยู่ห่างจากจุดส่งน้ านม
ของสมาชิก ดังนั้น ในปี 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าก้านสูงขนาด 2 ตัน จ านวน 1 คัน ซึ่งได้มีการใช้งาน แล้ว สามารถขนผลิตภัณฑ์นมได้       
39 ล้านกล่อง และเครื่องชั่งน้ าหนัก ขนาด 50 ตัน อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ   

2.2.3) สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด เดิมสหกรณ์มีการผลิตอาหารสัตว์แบบข้นและเม็ดจ าหน่ายแก่สมาชิก โดยมีเครื่องผสมอาหาร
ขนาด 1 ตัน เครื่องผสมอาหารผง ขนาด 2 ตัน เครื่องอัดเม็ด ขนาด 1 ตัน อย่างละ 1 เครื่อง ซึ่งใช้งานหนัก จึงได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 2 ตัน 
1 เครื่อง เพ่ือผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงเรือนเพ่ือเก็บเครื่องผสมอาหารดังกล่าว จึงยังไม่ได้ใช้งาน 

2.3) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จ ากัด 
สหกรณโ์คนมเชียงราย จ ากัด และสหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด รายละเอียดแต่ละสหกรณ์มีดังนี้ 

 2.3.1) สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จ ากัด ขอรับการสนับสนุนเครื่องสับซากพืช 2 ระบบเอนกประสงค์พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 
จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องผสมอาหารสัตว์ รุ่น 2,000 กิโลกรัม จ านวน 2 เครื่อง ทั้งนี้เครื่องสับซากพืช สามารถสับซากพืชได้เครื่องละไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่น ามาสับ โดยมีการก าหนดค่าเช่าเครื่องละ 500 บาทต่อเดือน เพ่ือให้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ามัน ส่วนเครื่องผสมอาหารสัตว์สามารถผสมอาหารสัตว์
ได้เครื่องละ 2,000 กิโลกรัมต่อวัน สหกรณ์เป็นผู้ใช้งานเองเพ่ือผลิตอาหารสัตว์จ าหน่ายให้แก่สมาชิก โดยจ าหน่ายให้สมาชิกกระสอบละ 300 บาท ซึ่งถูกกว่าร้านค้าเอกชน
กระสอบละ 50 บาท  
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 2.3.2) สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จ ากัด ขอรับการสนับสนุนเครื่องสับซากพืช 2 ระบบ เอนกประสงค์พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 
จ านวน 3 เครื่อง และเครื่องผสมอาหารสัตว์ รุ่น 2 ,000 กิโลกรัม จ านวน 3 เครื่อง ทั้งนี้เครื่องสับซากพืช สหกรณ์มีแผนในการรับซื้อหญ้าจากสมาชิกเพ่ือน ามาผลิต  
อาหารหมักในการเลี้ยงโค ส่วนเครื่องผสมอาหารสัตว์ สหกรณ์ให้สมาชิกเช่าเพ่ือผลิตอาหารสัตว์ส่งให้กับสหกรณ์ โดยคิดค่าเช่า 1 ,000 บาทต่อวัน และต้องผลิตอาหาร     
ให้ได้ครั้งละ 4,000 – 6,000 กิโลกรัม เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของสหกรณ์ 

 2.3.3) สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด เดิมมีเครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ จ านวน 3 เครื่อง แต่เนื่องจากมีการใช้งานมาตั้งแต่       
ปี 2546 ท าให้ก าลังในการผลิตลดลงจากการใช้งานมานาน สหกรณ์จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือมาทดแทนเครื่องเก่า         
ซึ่งได้มีการใช้งานแล้ว โดยในระยะเวลา 1 ชั่วโมง สามารถบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ลงถุง ได้เพ่ิมข้ึน 1 ตันต่อเครื่อง  

 2.3.4) สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด เดิมสหกรณ์มีปัญหาเรื่องคุณภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยงโคที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโคนม  
จึงขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ควบคุมในการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพ ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน
เพ่ือทดลองสูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับเลี้ยงโคท่ีสมาชิกน ามาเข้าโครงการธนาคารโคนม โดยสามารถผสมอาหารได้วันละ 2 รอบ รอบละ 2,500 กิโลกรัม 

2.4) การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ผลการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ชัยนาท 
นครปฐม สระบุรี ชัยภูมิ อุดรธานี หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ล าพูน และเชียงใหม่ สรุปผลได้ดังนี้ 

2.4.1) ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ความรู้ก่อนการอบรม เกษตรกรร้อยละ 68.42 มีความรู้ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยหลังผ่านการอบรมเกษตรกรที่ท าการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเองคิดเป็นร้อยละ 98.53 และจ้างช่างมาด าเนินการในกรณีที่เสียหรือ
ช ารุดมาก คิดเป็นร้อยละ 1.49 ความเห็นของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100.00 เห็นว่าหลักสูตรในการจัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ตรงกับ       
ความต้องการ และร้อยละ 96.05 ต้องการให้หน่วยงานจัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติมที่มีเนื้อหามากกว่าความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น  
รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น ในภาพรวมของโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.24 ทั้งนี้เกษตรกร
เสนอว่า ในการฝึกปฏิบัติควรมีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลาในการอบรมควรเพ่ิมเป็น 2 วัน เพ่ิมเติมหลักสูตรการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น สถานที่อบรมควรเป็นในหมู่บ้าน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง และให้มีการติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องหลังการอบรม 

2.4.2) ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 เกษตรกรร้อยละ 70.59 มีความรู้ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว 
โดยหลังผ่านการอบรมเกษตรกรที่ท าการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเองคิดเป็นร้อยละ 100.00 เกษตรกรมีการน าความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดต่อ      
ร้อยละ 64.71 โดยส่วนใหญ่จะถ่ายทอดให้แก่คนในครอบครัว รองลงมาคือเพ่ือนบ้าน ความเห็นของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100.00 เห็นว่าหลักสูตร       
ในการจัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 ตรงกับความต้องการ และร้อยละ 88.24 ต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร
เพ่ิมเติมอีก ในภาพรวมของโครงการ เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.35  
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2.4.3) ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 เกษตรกรร้อยละ 33.33 มีความรู้ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว 
โดยหลังผ่านการอบรมเกษตรกรที่ท าการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเองคิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีการรับจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 
ร้อยละ 22.22 ความเห็นของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100.00 เห็นว่าหลักสูตรในการจัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 ตรงกั บความต้องการ และ     
ร้อยละ 100.00 ต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ิมเติมอีก ในภาพรวมของโครงการ เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตร
ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.67  

 

2.4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4.1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

1) กลุ่มขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 20,442 ราย ร้อยละ 99.55     
ของเป้าหมาย 20,535 ราย ด้านการผลิตชีวินทรีย์ ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ 23 ศูนย์ ร้อยละ 164.29 ของเป้าหมาย 14 ศูนย์ ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช 
12,217 ตัวอย่าง ร้อยละ 104.65 ของเป้าหมาย 11,674 ตัวอย่าง ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 131,600 ตัว ร้อยละ 86.01 ของเป้าหมาย 153,000 ตัว  
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ครบ 23 แปลง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน (กลุ่มใหม่) 1,586 ราย ร้อยละ 96.71 ของเป้าหมาย 1,640 ราย 

2) กลุ่มขั้นที่ 2 ระยะปรับเปลี่ยนการผลิต  
2.1) ถ่ายทอดความรู้ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจประเมินรวม 

62,943 ราย ร้อยละ 101.59 ของเป้าหมาย 61,960 ราย นอกจากนี้ ได้จัดท าแปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ 1,254 ราย จากเป้าหมาย 1,784 ราย  
2.2) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร        

สู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมครบ 4,275 ราย รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 20,089 ตัว หรือร้อยละ 111.61 
ของเป้าหมาย 18,000 ตัว รวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ 3,282 ราย ร้อยละ 101.36 ของเป้าหมาย 3,238 ราย นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์รวม 44 ครั้ง หรือร้อยละ 146.67 ของเป้าหมาย 30 ครั้ง 

2.3) ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ครบตามเป้าหมาย 5,000 ราย และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง ในกลุ่มเดิม 950 ราย       
หรือร้อยละ 93.78 ของเป้าหมาย 1,013 ราย รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรและพิกัดแปลง (PGS) ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 1,334 ราย หรือร้อยละ 65.88 ของเป้าหมาย 
2,025 ราย 
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2.4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดหาน้ า และปรับปรุงระบบส่งน้ าในพ้ืนที่เป้าหมาย 1,370 ไร่ มีความก้าวหน้า
ร้อยละ 90.00 ของกระบวนงานก่อสร้าง รวมทั้งด าเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบส่งน้ าในพื้นที่ยโสธรโมเดล 3,500 ไร่ ตามเป้าหมาย ส่วนด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน
ได้มีการผลิตปุ๋ยหมักโดยศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 1,604 ตัน หรือร้อยละ 95.08 ของเป้าหมาย 1,687 ตัน ส่วนการตรวจวิเคราะห์สารฯ 100 ตัวอย่าง 
การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 12,000 เล่ม และการจัดประชุมสัมมนาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  

2.5) กิจกรรม การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน 1 กองทุน ตามแผนจะมีการจัดตั้งกองทุนในปี 2562       
ขณะนี้ด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร เสร็จสิ้นแล้ว 

3) กลุ่มขั้นที่ 3 เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  
3.1) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยด าเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพครบตามเป้าหมาย 32 ศูนย์ การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

278 ราย จากเป้าหมาย 276 ราย การเลี้ยงปลาในนาข้าวครบ 1,000 ราย และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองกลุ่ม 521 ราย หรือร้อยละ 82.83 ของเป้าหมาย 
629 ราย นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ยโสธรโมเดล ครบ 89 กลุ่ม   

3.2) ถ่ายทอดความรู้ โดยฝึกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมรวม 474 ราย หรือร้อยละ 103.04   
ของเป้าหมาย 460 ราย สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตว์ 8 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  

3.3) ตรวจต่ออายุ และตรวจรับรองฟาร์มพืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ รวม 25,374 ราย หรือร้อยละ 99.63
ของเป้าหมาย 25,468 ราย สถานที่จัดจ าหน่ายเกษตรอินทรีย์ 149 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 49 แห่ง และตรวจวิเคราะห์สารฯ 60 ตัวอย่าง ครบตามเป้าหมาย 

3.4) ศึกษาวิจัยด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวม 5 เรื่อง เสร็จแล้ว 4 เรื่อง ที่เหลืออีก 1 เรื่อง มีผลส าเร็จ
ร้อยละ 90 ของกระบวนงาน และพัฒนาตลาดสีเขียวครบ 10 แห่ง  

3.5) พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง ได้แก่ ปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 9 แห่ง และยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป 2 โรง ครบตามเป้าหมาย 
ส่วนฐานข้อมูลตรวจรับรองพืชอินทรีย์ 1 ระบบ และข้าวอินทรีย์ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.6) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว และจัดท ารหัสต่อท้ายพิกัด
ศุลกากรส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์รวม 2 เรื่อง รวมทั้งการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 3 ครั้ง หรือร้อยละ 75 จากเป้าหมาย 4 ครั้ง 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 582.54 ล้านบาท ร้อยละ 62.46 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 932.73 ล้านบาท 
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2.4.2 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูลจาก 64 จังหวัด) 
1) บริการจัดการในภาพรวม 11,974 ครั้ง รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2561) 70,172 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.25 

ของเป้าหมาย 70,000 ราย และประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกร (รายเดิม ปี 2560) 70,034 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.05 ของเป้าหมาย 70,000 ราย 
จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A 17,534 ราย กลุ่ม B 39,584 ราย และกลุ่ม C 12,916 ราย 

2) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ  เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 6 วิชา ได้แก่ แนวคิด
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่การลดต้นทุน/การลดค่าใช้จ่าย การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ การท าบัญชีครัวเรือน/บัญชี ต้นทุนการผลิต
การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสาให้แก่เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ด าเนินการได้ 68,676 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.11 จากเป้าหมาย 70,000 ราย นอกจากนี้ยัง
ได้ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการอบรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่  โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการท ากิจกรรมและ
สภาพภูมินิเวศในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ า การท าปุ๋ยการปรับปรุงดิน เป็นต้น ด าเนินการได้ 101,623 ราย 

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเองแก่เกษตรกร 114,318 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.66 จากเป้าหมาย 140,000 ราย 
และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับกรม รวม 77,529 ราย  

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 142.15 ล้านบาท ร้อยละ 40.61 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 350.07 ล้านบาท  
5) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ  

5.1) ครั้งที่ 1 การแจกปัจจัยการผลิตตามความจ าเป็นค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อและส่งมอบปัจจัยการ
ผลิต  เช่น กรมปศุสัตว์ (พันธุ์สัตว์) และกรมส่งเสริมการเกษตร(ไม้ผล/ไม้ยืนต้น) เป็นต้นท าให้การส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในแต่ละหน่วยงานไม่พร้อมกัน 
เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลต้องเดินทางมารับปัจจัยการผลิตหลายครั้ง ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงควรวางแผนการส่งมอบปัจจัยการผลิตร่วมกัน และให้พร้อมกัน
หลาย ๆ ชนิด เพ่ือความสะดวกและลดภาระของเกษตรกรในการมารับปัจจัยการผลิตพร้อมกันในคราวเดียวกัน และควรเร่งด า เนินการให้เสร็จสิ้นช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 
เพราะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร (รายงาน มิ.ย. 61) 

5.2) ครั้งที่ 2  
 5.2.1) การสนับสนุนงบประมาณ ปัจจัยการผลิตมีปริมาณน้อย ไม่สอดคล้องกับแผนความต้องการของเกษตรกร ท าให้เกษตรกร 

บางรายให้ความส าคัญกับโครงการน้อย และงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการไม่ต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จึงควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้อง
กับความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ทันเวลา และสนับสนุนงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ ปราชญ์ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
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 5.2.2) การประเมิน/จัดกลุ่มเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิม ปี 2560) ควรด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนทั้งปัจจัยการผลิต         
องค์ความรู้ให้ตรงกับการจัดกลุ่มเกษตรกรที่ก าหนด เนื่องจากเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน  ซึ่งการด าเนินงานปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการ         
การจัดกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว และบางส่วนไม่ได้จัดท าแผนการผลิต เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องท า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าเป็นปกติอยู่แล้ว บางส่วนไม่มีความรู้ในการท า
แผนการผลิตและไม่เห็นความส าคัญ เนื่องจากเน้นผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ไม่ได้ผลิตเพ่ือการค้า 

 5.2.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรในกลุ่มมีความต้องการปัจจัยการผลิตที่หลากหลาย แตกต่างกัน ท าให้เป็นอุปสรรค 
ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจ านวนมากจากโครงการ  และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตล่าช้า อีกทั้งหน่วยงานมีการทยอยแจกปัจจัยการผลิตและไม่ได้บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรต้องมารับปัจจัยการผลิ ตหลายครั้ง ดังนั้น           
ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และความเหมาะสมกับพ้ืนที่  

 5.2.4) หน่วยงาน 5 ประสาน  
(1) ภาคเอกชน ไม่ได้รับการชี้แจงหรือประสานงานตามภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐ และไม่ทราบหน้าที่ที่ชัดเจน       

ท าให้ไม่มีบทบาทในการด าเนินงานโครงการเท่าที่ควร นอกจากนี้ภาคเอกชนบางหน่วยงานพร้อมจะด าเนินการด้านการตลาดและจัดหาสถานที่ในการจัดจ าหน่ายสินค้า
ให้แก่เกษตรกร แต่ไม่มีเกษตรกรให้ความสนใจหรือรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพ่ือให้เอกชนดูแลทางด้านการตลาด 

(2) สถาบันการศึกษาบางพ้ืนที่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่และรายละเอียดโครงการของหน่วยงานที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มี
เจ้าหน้าที่ร่วมด าเนินการโดยเฉพาะ และไม่มีงบประมาณสนับสนุน ควรชี้แจงท าความเข้าใจหน่วยงาน 5 ประสาน ในบทบาทของ 5 ประสาน ที่เกี่ยวข้องและมีการบูรณาการงาน
เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าคู่มือ พร้อมแผนการปฏิบัติงานโครงการและหน้าที่บทบาทท่ีชัดเจนส าหรับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(3) ปราชญ์เกษตร/ เกษตรกรต้นแบบ /ประธาน ศพก. มีค่าใช้จ่ายในการให้ค าแนะน าและติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ที่อยู่ภายใต้การดูแล แต่โครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุน ท าให้ปราชญ์ฯ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง นอกจากนี้ ไม่ทราบจ านวนเกษตรกรที่ต้องดูแลและติดตามเยี่ยมเยียน 
และไม่สามารถเดินทางไปติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรได้ทุกราย เนื่องจากปราชญ์มีภารกิจมาก อีกท้ังเกษตรกรบางส่วนติดภารกิจไม่สามารถนัดหมายได้  

(4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 (4.1) การรับสมัคร การคัดเลือกเกษตรกรมีปัญหาอุปสรรค เช่น การด าเนินโครงการที่เน้นปริมาณเป้าหมาย      

ของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ได้เน้นการคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจและมีความต้องการเข้าร่วมอย่างแท้จริง บางรายเข้าร่วมเพ่ือรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ดังนั้น ในการรับสมัครเกษตรกรควรค านึงถึงความสมัครใจ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่โครงการก าหนด และชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจว่าเป็นการสนับสนุนปัจจัยก ารผลิต
เบื้องต้นในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการท าแผนการผลิต/ผังแปลง ควรค านึงถึงปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่ได้รับจากโครงการ  
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 (4.2) การประเมิน/จัดกลุ่มเกษตรกร ค านิยามวิธีการจัดกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน  นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในวิธีการประเมินการจัดกลุ่มเกษตรกรที่แตกต่างกัน ท าให้การจัดกลุ่มตามคุณสมบัติมีความคลาดเคลื่อน 

 (4.3) มีการก าหนดเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่โครงการก าหนด       
และคุณสมบัติของพ้ืนที่การเกษตรไม่ครบ 4 องค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนไม่ทราบว่าตนเองอยู่กลุ่มใดในโครงการ ดังนั้น การก าหนด
เป้าหมายควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกร ค านึงถึงการปรับพ้ืนที่ตามองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ความส าคัญถึงการบริหารจัดการน้ า 
และการใช้พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 

 (4.4) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกร แต่ละหน่วยงานมีภาระหน้าที่และรับผิดชอบหลายโครงการ 
ท าให้ไม่สามารถดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึง 

 

2.5 การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1) พักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด าเนินการชดเชยดอกเบี้ย            

ให้เกษตรกร 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 เริ่ม 1 เดือนกรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 มีเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 29,213 ราย ร้อยละ 27.95 ของเป้าหมาย 
104,525 ราย ช่วงที่ 2 เริ่ม 1 เดือนกรกฎาคม 25 – 30 มิถุนายน 2561) มีเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 9,222 ราย ร้อยละ 90.36 ของเป้าหมาย 10,206 ราย     

2) ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 มีเกษตรกรได้รับการชดเชย 12,784 ราย ร้อยละ 14.71 
ของเป้าหมาย 86,926 ราย เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือก าหนดให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา/1 ครัวเรือน  

3) มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) ตามมติคณะรัฐมน ตรี        
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
ระยะเวลา 6 เดือน ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)   
ปี 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 15 สิงหาคม 2560) มีเกษตรกรได้รับการชดเชย 21,204 ราย ร้อยละ 52.38          
ของเป้าหมาย 40,483 ราย 

4) มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย กรณีส่วนราชการ  
มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือ 
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือน าไปช่วยเหลือเยียวยา ฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภั ยที่เกิดขึ้นในปี 2560         
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ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจ าปี 2561 เพ่ือด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในพ้ืนที่ภาคใต้  ที่มีพ้ืนที่การเกษตร       
อยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2560 จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 
31 ธันวาคม 2560) มีเกษตรกรได้รับการชดเชย 1,772 ราย ร้อยละ 17.03 ของเป้าหมาย 10,408 ราย 

5) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 136.82 ล้านบาท ร้อยละ 27.36 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 500.00 ล้านบาท   
 

2.6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
1) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย และจัดการคุณภาพน้ า  

1.1) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นพ้ืนที่ชลประทานรวม 160,060 ไร่ ร้อยละ 60.10 ของเป้าหมาย
266,338 ไร่ มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 166,990 ไร่ ร้อยละ 60.50 ของเป้าหมาย 276,004 ไร่ ความจุเก็บกัก 115.68 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 74.70 ของเป้าหมาย 
154.85 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 45,850 ครัวเรือนร้อยละ 63.33 ของเป้าหมาย 72,397 ครัวเรือน 

1.2) เชื่อมโยงและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นท่ี 14,550 ไร่ ครบตามเป้าหมาย   
1.3) จัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นานอกเขตชลประทาน 42,685 บ่อ ร้อยละ 94.86 ของเป้าหมาย 45,000 บ่อ พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 

จ านวน 5 แห่ง ร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 7 แห่ง และพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน/แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน 156 แห่ง ร้อยละ 84.78 ของเป้าหมาย 184 แห่ง  
1.4) เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน 35 แห่ง ร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 50 แห่ง 
1.5) ลดการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ชลประทานเดิม โดยปรับปรุงงานชลประทาน 4,086 รายการ ร้อยละ 97.80 ของเป้าหมาย 

4,178 รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,054,547 ไร่ ร้อยละ 58.69 ของเป้าหมาย 1 ,796,745 ล้านไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 87,662 ครัวเรือน       
ร้อยละ 54.88 ของเป้าหมาย 159,741 ครัวเรือน รวมทั้งด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินครบ 122,070 ไร่ ตามเป้าหมาย 

1.6) ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าและบรรเทาปัญหาฝนแล้งรวม 220 ล้านไร่ ร้อยละ 95.65 ของเป้าหมาย 230 ล้านไร่ 
1.7) จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย ผ่านโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 277,583 ไร่ ร้อยละ 39.45 ของเป้าหมาย 

703,657 ไร่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ 38,834 ครัวเรือน ร้อยละ 42.97 ของเป้าหมาย 90,382 ครัวเรือน  
1.8) จัดท าโครงการจัดการคุณภาพน้ า 148 รายการ ร้อยละ 96.10 ของเป้าหมาย 154 รายการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 214,585 ไร่ 

ร้อยละ 80.56 ของเป้าหมาย 266,365 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 7,982 ครัวเรือน ร้อยละ 77.95 ของเป้าหมาย 10,240 ครัวเรือน 
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2) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาระดับภาค มีพ้ืนที่ชลประทานรวม 10,739 ไร่ ร้อยละ 7.34 ของเป้าหมาย 146,336 ไร่ พ้ืนที่รับประโยชน์ 
81,976 ไร่ ร้อยละ 21.87 ของเป้าหมาย 374,861 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 12,433 ครัวเรือน ร้อยละ 15.85 ของเป้าหมาย 78,457 ครัวเรือน 

3) ปัญหาอุปสรรค การก่อสร้างล่าช้าเพราะยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและปริมาณฝนที่ตกลงมาในปริมาณที่มากในหลายพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าไป
ด าเนินการได้ รวมทั้งปัญหาการจัดหาที่ดินที่เกษตรกรไม่ยินยอมรับค่าทดแทนที่ดินและมีการบุกรุกพ้ืนที่ด าเนินการเพ่ือเพาะปลูก พ้ืนที่ก่อสร้างบางแห่งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติที่ได้รับการเพิกถอนได้เปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และต้องด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวน ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
(ปัญหาต่อเนื่องจากรายงาน เม.ย. 61) 
   4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 31,515.94 ล้านบาท ร้อยละ 70.00 ของงบประมาณที่จัดสรร 45,024.03 ล้านบาท 

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

 



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง

วัตถุประสงคโครงการ

และเฝาระวังการทําการประมงใหมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําไดตั้งแตการทําการประมงไปจนถึงผูบริโภค 

เปาหมายของโครงการ จํานวนเรือที่ออกไปทําการประมงไมเกินจํานวนวันสูงสุดที่กําหนด 5,500 ลํา

ระยะเวลาของโครงการ 5 ป (ป 2560 - ป 2564)

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 577,954,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ครั้ง 200,000 254,208 41,208 36,394 38,464 38,249 40,166 448,689

2. ควบคุมและเฝาระวังการทําประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 62 ครั้ง 2,340 1,524 307 267 293 182 90 2,663

3. สํารวจและรวบรวมขอมูลสภาวะทรัพยากรประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ลํา 1,800 1,593 204 582 279 267 298 3,223

เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง

4. ออกใบอนุญาตทําการประมงและจดทะเบียน ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ฉบับ 10,070 10,600 25  - 33  -  - 10,658

5. สุมตรวจสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงจากเรือประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ครั้ง 19,500 32,464 5,458 4,704 5,041 5,097 4,650 57,414

ที่แจงเขาและมีการขนถายสัตวน้ํา

6. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบยอนกลับของโรงงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โรง 178 179  -  -  -  -  - 179

 (Traceability at processing plant)

7. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 577.95 178.62 43.22 100.07 37.82 61.21 77.42 498.36

   7.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 153.28 36.76 30.76 33.74 40.29 39.05 333.88

   7.2 งบลงทุน ลานบาท 25.34 4.91 69.16 2.33 20.34 30.47 152.55

   7.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท  - 1.01  - 1.54 0.22  - 2.77

   7.4 งบรายจายอื่น ลานบาท  - 0.54 0.15 0.21 0.36 7.90 9.16

 1-1

1. การจัดระเบียบประมงใหเปนมาตรฐาน
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

เพื่อกําหนดนโยบาย กํากับดูแลบริหารจัดการดานการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําตามพระราชกําหนดการประมงใหอยูในระดับที่สามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน มีระบบติดตาม ควบคุม

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ รวมกับกรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมหมอนไหม

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตรเปาหมายที่ผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

เปาหมายของโครงการ แปลง/ฟารม : พืช/ประมง/ปศุสัตว ผานการรับรองมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 85

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. - 30 ก.ย. 2561)

งบประมาณโครงการป ๒๕๖๑ จํานวน 1,272,676,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน 

GAP,GI  กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ

การผลิตขาวตามระบบ (GMP / HACCP) 

    1.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว (กข.)

          1) การตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมิน แปลง 1,500 - - - -  - 783 783

ระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว ตามขอกําหนด มกษ.

4406-2560 
1/

         2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุ แหง 50 - - - -  -  - -

เมล็ดพันธุขาว  
2/

         3) จํานวนแปลงขาวที่ผานมาตรฐาน (GAP Seed)
3/ แปลง 1,500 - - - -  -  - -

แปลง 1,500 - - - -  -  - -

   1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐาน (กข.)

         1) จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP แปลง 3,500 52 52 - -  -  - 104

 แบบรายเดี่ยว 
5/ ไร 775 775 - -  -  - 1,550

หมายเหตุ :   
1/

 อยูระหวางการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว รุนที่ 1 จํานวน 648 แปลง และรุนที่ 2 จํานวน 225 แปลง และอยูระหวางตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 675 แปลง
                         2/

 ยังไมไดดําเนินการตรวจประเมินฯ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเปาหมาย
                         3/

 อยูระหวางการตรวจประเมินฯ 648 แปลง และอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเปาหมายเพิ่มเติมและรุนที่ 2 จํานวน 912 แปลง
                         4/

 ยังไมไดมีการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว รุนที่ 1 จํานวน 648 แปลง
                         5/

 อยูในระหวางการดําเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวคุณภาพ GAP

 1-2

2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP)
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         4) การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
4/



คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           2) จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP กลุม 4,000 - - - -   -  - -

           3) จํานวนแปลงขาวที่ผานมาตรฐาน (GAP) แปลง 3,500 52 52 - -  -  - 104

           4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสี 20 8 2 - - 3  - 13

โรงสีขาว 
7/

           5) มีโรงสีขาวผานการรับรองคุณภาพการผลิตขาว โรงสี 20 8 - - -  -  - 8

ตามระบบ GMP/HACCP 
8/

           6) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว/ แหง/แหง 20 / 20 7 9 - - 6  - 22

ผลิตภัณฑขาวที่ผานการรับรองมาตรฐาน 
9/

           7) สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ราย 200 168 - - -  -  - 168

และรับรองมาตรฐานขาว 

           8) อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบ ราย 550 - 387 - -  -  - 387

ควบคุมภายในสําหรับการรับรองแบบกลุมตามมาตรฐาน 

GAP 
10/

ระบบ 1 - - - -  -  -  -

     1.3 การตรวจรับรอง GAP/GMP/หองปฏิบัติการ

           1) การตรวจรับรองแหลงผลิต GAP (วก.) แปลง 93,000 41,032 8,321 8,562 9,745 19,432 16,250 103,342

           2) ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม (วก.) โรง 883 405 125 71 26 14 343 984

           3) พัฒนาหองปฏิบัติการ (วก.)  
12/

แหง 38 38 - -  -  -  - 38

หมายเหตุ : 
  6/

 อยูในระหวางการดําเนินการตรวจรับตรวจมาตรฐานขาว GAP แบบกลุม โดยจางผูตรวจประเมินภายนอก (Outsouce) เขาตรวจประเมินการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานมีหลายขั้นตอนซ้ําวอน และเนื่องจากเปนการปลุกขาวนาป ซึ่งจะแลวเสร็จในชวงเดือน ธ.ค. 61 ทําใหการตรวจประเมินไมทันในปงบประมาณ 61 ตอง

                    ตรวจตอในปงบประมาณ 62
                         7/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองระบบฯ จํานวน 7 โรงสี  ในป 2560 และใน ป 2561  ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 6 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯ จํานวน 13 โรงสี
                         8/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองระบบฯ จํานวน 7 โรงสี ในป 2560  และใน ป 2561  ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 1 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯ จํานวน 8 โรงสี
                        9/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑขาว ในป 2560 จํานวน 6 แหง  และในป 2561 ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 10 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯจํานวน 22 แหง
                       10/

 โอนเงินงบประมาณเบิกจายให มกอช. เปนผูดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรฯ แทน
                       11/

 สงเบิกจายเงิน งวดที่ 1 วันที่ 4 พ.ค. 61

               
12/

 อยูในขั้นตอนการพัฒนาหองปฏิบัติการผลการดําเนินการรอยละ 92.25
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แบบกลุม (โครงการนาแปลงใหญ) 
6/

         9) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
11/



คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           1) พัฒนาเจาหนาที่ที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 500 513 - 10 -  - 5 528

ดาน GAP

           2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย 882 - - 101 - 802  - 903

           3) ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร ตามระบบ ราย 15,000 - - 475 - 14,546  - 15,021

GAP พืช

           4) ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมิน ราย 15,000 - 4,517 - 9,472 1,107 15,096

แปลงเบื้องตนตามระบบ GAP 

ราย 15,000 - - 3,917 - 10,373 710 15,000

          6) ประชุมคณะกรรมการความรวมมือการรับรอง ครั้ง 2 - - - - 1 1 2

แหลงผลิตสินคาเกษตร GAP

           7) ประชุมคณะอนุกรรมการความรวมมือการ ครั้ง 18 - - 4 - 9 5 18

ดําเนินงาน

           8) จัดเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินคาเกษตร GAP ครั้ง 9 - - 2 - 4 3 9

           9) การประเมินสถานการณผลการดําเนินงาน เรื่อง 1 - - - - 1  - 1

โครงการและทําทําเนียบชื่อผูผลิตสินคาเกษตร GAP

           10) บริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรพืช เรื่อง 1 - - - - 1  - 1

2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาปศุสัตว

    2.1 สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจ แหง 43,350 45,665 3,218 3,030 3,385 4,664 4,147 64,109

ประเมินมาตรฐาน (ปศ.)

แหง 16,202 11,529 1,498 1,575 1,645 2,543 2,634 21,424

    2.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ตัวอยาง 332,880 229,102 30,729 43,561 29,396 33,339 43,516 409,643

ตามเกณฑกําหนด (ปศ.)

3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาประมง

    3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (ฟารม/ ฟารม 32,111 22,181 3,417 3,102 2,958 1,257 18 32,933

โรงงาน/เรือประมง/สถานประกอบการ) (กป.)

    3.2 ตรวจสถานประกอบการ (กป.) โรง 434 344 18 34 27 13 12 448

    3.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมง (กป.) ตัวอยาง 139,734 97,546 15,219 13,867 12,658 9,846 8,993 158,129
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    2.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม (ปศ.)

รับรองแหลงผลิตสินคาเกษตร GAP และติดตามผลการ

   1.4 การพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดย GAP พืช

         5) สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินคา GAP ขั้นตน



คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.4 ตรวจเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา ตัวอยาง 75,000 73,737 13,741 8,985 8,586 432 6 105,487

(กป.)

4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาหมอนไหม

    - สงเสริมการผลิตสินคาหมอนไหมและผลิตภัณฑ ราย 480 705 - - -  -  - 705

สูมาตรฐาน (มม.)

5. ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง)  

(มกอช.)

เรื่อง 2 - - - -  -  -  -

(มกอช.) 
13/

    5.2 การจัดทํามาตรฐาน 
14/ เรื่อง 20 12 - - 4 12 8 36

    5.3 การพัฒนาศักยภาพดานการมาตรฐาน กลุมสินคา

ราย 40 40 - - -  -  - 40

          2) พัฒนาผูตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 570 475 72 99 -  -  - 646

ราย 700 338 47 90 22 60 8 565

QR Trace On Cloud

    5.4 การพัฒนาอาหารฮาลาล กิจกรรม 4 3 - -  -  - 1 4

6. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 1,272.68 569 84.45 140.52 74 111.95 140.60 1,120.52

หมายเหตุ :    
13/

 อยูระหวางการจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ
                          14/

 คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรใหความเห็นชอบแลว 28 เรื่อง (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 12 เรื่อง อยูระหวางนําเสนอเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 เรื่อง)
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ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ

    5.1 การจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ

          1) พัฒนาศักยภาพผูนํารุนใหมของ มกอช. ตาม

โครงการผูนําการมาตรฐาน Standard Smart Leader

ภายใตแนวคิด คนดี คนเกง คน Q

          3) พัฒนาระบบตรวจสอบสินคาสําหรับ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 140,400,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา ผลงาน คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)

    1.1 ตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่

          1) จัดตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่จัดกิจกรรม ครั้ง 25 32 7 6 10 6 7 68  - มีเกษตรเขารวม

โครงการภายใตชื่อตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก 2,299 ราย

จําหนายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑแปรรูป มูลคาจําหนายรวม 

จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งคาปลีกและคาสง 53,242,393 บาท

          2) การดําเนินงานศูนยบริการดานการตลาด ครั้ง 12 7 2 2 1  - 2 14  - มีเกษตรเขารวม

กลวยไม 
1/ 202 ราย

มูลคาจําหนายรวม 

10,232,838 บาท

          3) ตลาดยุทธศาสตรผลไม 
2/ ครั้ง 3 4 1 1  -  -  - 6  - มีเกษตรเขารวม

128 ราย

มูลคาจําหนายรวม  

6,563,933 บาท 

หมายเหตุ : 
1/   

ไดแก จัดพื้นที่ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับเกษตรกร เพื่อจําหนายสินคาทุกเดือนๆ ละ 10 วัน  จัดแสดงกลวยไม ไมดอกไมประดับ นิทรรศการนวัตกรรมตางๆ  เขารวมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนารวมกับ กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานอื่น ๆ

               
2/   

ไดแก ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูปลูกผลไมเศรษฐกิจคุณภาพ จัดอบรมผูปลูก/ผูผลิตผลไม ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑผลไมสดและแปรรูป จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลไม ลิ้นจี่ ลําไย และผลไมภาคใต  ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต ผลไมไทยในตางประเทศ

                   จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการคาเพื่อเปดตลาดสงออกในประเทศจีน           
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3. เพื่อสรางโอกาสใหเกษตรกรเปนผูประกอบการดานการตลาดและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร สําหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสูความเขมแข็ง มั่งคงและยั่งยืน

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. เพื่อประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรเปนที่รูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงที่กวางทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเขมแข็ง มั่งคงและยั่งยืน

2. ผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

3. ตลาดสินคาเกษตร
ประจําเดือน กันยายน พ .ศ. 2561

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

1. เพื่อใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

2. เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร



ระยะเวลา ผลงาน คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

     1.2 ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล กิจกรรม 4  -  -  -  -  - 4 4

     1.3 การดําเนินงานรานคาสินคาเกษตรคุณภาพ แหง 20  -  -  -  - 3  - 3

(Mini อ.ต.ก.)  โดยจัดตั้งรานคาสินคาเกษตรคุณภาพ

เพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.)

      1.4 โครงการตลาดน้ํา
 
อ.ต.ก. ให อ.ต.ก.  แหง 1  -  -  -  -  -  -  -  - อยูระหวางการจัดทํา

 คน/วัน 1,000  -  -  -  -  -  -  - สัญญากอสรางโครงการ

      1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย  กิจกรรม 3  -  - 3  -  -  - 3  - มีเกษตรกรเขารวม

80 ราย มูลคาจําหนาย

11,381,000 บาท

แหง 1  -  -  -  -  -  -  -  - อยูระหวางดําเนินการ

เชิญชวนผูรับเหมา

กอสรางยื่นเสนอราคา

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 140.40  - 9.83 2.45 10.73 7.68 1.58 32.27

    2.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 80.61  - 9.83 2.45 10.73 7.68 1.58 32.27

    2.2 งบลงทุน 
3/

ลานบาท 59.79  -  -  -  -  -  -  -

หมายเหตุ : 
3/

 ยังไมเบิกจายงบประมาณ เนื่องจากมีการปรับแผนใหสอดคลองกับพื้นที่ดําเนินงาน และงบประมาณที่เบิกจาย 0.07 ลานบาท ในเดือนกรกฏาคม เปนงบดําเนินงาน (เดิมงบลงทุน) ซึ่งเกิดจากความสับสนในการลงขอมูล
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      1.6 โครงการโรงแชแข็งและหองเย็น



หนวยงานรับผิดชอบหลัก       กรมการขาว

วัตถุประสงคโครงการ  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทานขาว สรางเสถียรภาพราคาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขาว

เปาหมายของโครงการ พื้นที่สงเสริมการปลูกขาว  70.42 ลานไร (รอบที่ 1 จํานวน 58.21 ลานไร)  รอบที่ 2 จํานวน 12.20 ลานไร ผลผลิต 33.42 ลานตัน (รอบที่ 1 จํานวน 25.34 ลานตัน)  

ระยะเวลาของโครงการ  ปงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 จํานวน 8.08 ลานตัน)

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 194,790,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

คําชี้แจง/

          เม .ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

 (1 ต.ค.60 -     

 30 เม.ย. 61)
สะสม

1. แผนปฏิบัติงาน

1.1 การสงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61 ลานไร 58.21 0.60 3.63 14.88 18.14 13.37 6.64 57.26 ปลูกขาวแลว 53 จังหวัด

รอบที่ 1 นาป 

1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61

รอบที่ 1 นาป 

      1) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ลาน 4.00 0.02 0.08 0.59 0.98 1.81 0.65 4.13

ครัวเรือน

      2) พื้นที่ปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียน  ลานไร 58.00 0.45 1.25 8.88 13.66 23.24 9 56.48

1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี  ต.ค. 60 - ก.ย. 61  

(เฉพาะเมล็ดพันธุขยายและจําหนายของ กมข.)

      1) ปริมาณเมล็ดพันธุที่ผลิตได  ตัน 82,000 55.17 50,258.88 22,602 613.32  -  - 73,529.37

      2) ปริมาณเมล็ดพันธุที่กระจายได ตัน 82,000 44.57 53,813.88 5,123.59 4,685.46 6,017 613.39 70,297.89

   1.4 การสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 740.00  -  -  - 640  -  - 640

(Precision Agriculture) 

   1.5 การสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 100,000 63,354  -  -  -  -  - 63,354

   1.6 การสงเสริมการผลิตขาวและการตลาดขาวพันธุ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 120,000 14,455.25 3,070.25 1,245 4,400.75 2,066  - 25,237.25

กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

   1.7 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานไร 1.45 0.33 0.47 0.18 0.22 0.14  - 1.34

ลุมต่ํา 13 ทุง  
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4. แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 

เปาหมาย

ผลงาน



คําชี้แจง/

          เม .ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

 (1 ต.ค.60 -     

 30 เม.ย. 61)
สะสม

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 

เปาหมาย

ผลงาน

   1.8 การเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ครบวงจร  

  1) ผูประกอบการคาขาวที่ทําบันทึกขอตกลง ราย 200  -  -  -  - 3 26 29

ซื้อขายขาว

  2) กลุมเกษตรกรที่ทําบันทึกขอตกลงกับ กลุม 850  -  -  -  - 2 511 513

ผูประกอบการ 

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 194.79 51.50 40.68 23.69 15.51 41.75 8.59 181.72
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับ กรมชลประทาน กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน

2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน

เปาหมายของโครงการ แปลงใหญป 2559 แปลงปที่ 3 จํานวน 597 แปลง  แปลงใหญป 2560 แปลงปที่ 2 จํานวน 1,934 แปลง และ แปลงใหญป 2561  แปลงปที่ 1 จํานวน 1,838 แปลง  (กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1,200 แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแตป 2559  ถึงป 2561

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 1,198,090,000 บาท 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. แปลงป 2559 ต.ค. 59 - ก.ย. 61

   1.1 การถายทอดความรู (เนนงานวิจัย/นวัตกรรม) แปลง 543 432 39 3 3 26 11 514

   1.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 374 229 54 65 3 38 3 392

แหลงน้ํา

   1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 383 228 63 60 11 18  - 380

   1.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 463 351 36 33 14 17 1 452

   1.5 การพัฒนาเกษตรสู Smart Farmer ราย 6,168 3,147 1,040 1,597 242 17  - 6,043

2. แปลงป 2560 ต.ค. 59 - ก.ย. 61

   2.1 การถายทอดความรู (เนนเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 1,893 1,585 61 85 5 76  - 1,812

การผลิต/นวัตกรรม)

   2.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 1,281 925 126 72 10 88  - 1,221

แหลงน้ํา

   2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 1,494 1,086 225 66 40 70 1 1,488

   2.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 1,779 1,115 253 37 3 72 41 1,521

3. แปลงป 2561 ต.ค. 59 - ก.ย. 61

   3.1 การเตรียมการ แปลง 1,553 1,217 68 126 19 47 2 1,479

   3.2 การถายทอดความรู (เนนเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 1,554 1,175 87 101 49 52 1 1,465

การผลิต)
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5. ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
    ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.3 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 1,711 1,272 136 59 59 103 1 1,630

แหลงน้ํา

   3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 1,382 940 109 66 102 51 1 1,269

   3.5 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 1,501 628 103 298 47 83 2 1,161

4. การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ

   4.1 ไดรับการอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. แปลง 2,000 205  -  -  -  -  - 205

   4.2 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติจาก ธ.ก.ส. ลานบาท 20,000 1,203  -  -  -  -  - 1,203

5. งบประมาณที่เบิกจาย ต.ค. 59 - ก.ย. 61 ลานบาท 1,198.09 510.08 65.41 142.03 25.91 73.18 165.41 982.02

   5.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 700.67 265.07 50.98 98.88 22.13 56.91 78 571.97

   5.2 งบลงทุน ลานบาท 496.49 244.63 14.43 43.13 3.78 16.27 86.95 409.19

   5.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 0.20 0.19  - 0.01  -  -  - 0.20

   5.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 0.73 0.19  - 0.01  -  - 0.46 0.66
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน รวมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และการยางแหงประเทศไทย

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสนับสนุน สงเสริม ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนการผลิตที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจและยอมรับการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม

เปาหมายของโครงการ จํานวน 258,456 ไร (เฉพาะปงบประมาณ 2561)

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 121,416,900 บาท 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไมเหมาะสมตาม ไร 258,456 81,463 58,796 17,028 42,736 57,817 12,327 270,167

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

    1.1 การเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลคาและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 5,001 3,261 1,181 205 3  - 467 5,117

สนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวนใหแกเกษตรกร (ปม.)

    1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 30,000 19,500 5,207 2,342 130 1,800 555 29,534

การประกอบอาชีพปศุสัตว (ปศ.)

    1.3 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 45,441 17,691 19,444 4,800 1,351 2,080 74 45,440

เพื่อทําเกษตรผสมผสานจากบอน้ํา (พด.)

    1.4 ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ผลิตพืชเดิมเปนสินคา ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 47,709 16,666 22,697 4,983 1,021 468 1,779 47,614

ชนิดใหมที่เหมาะสม (พด.)

    1.5 สรางการรับรูและการจัดทําแปลงตนแบบ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 1,500 1,173 313 148 202  - 168 2,004

การปรับเปลี่ยนพืช (กวก.) 

    1.6 ขับเคลื่อนและสงเสริมในระดับพื้นที่สนับสนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,820 4,112 2,967 194 350 3  - 7,626

การบริหารจัดการ (กสก.)

    1.7 ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรของสมาชิกนิคม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,500  - 200 191 709 180 4,875 6,155

สหกรณในพื้นที่นิคมสหกรณ (กสส.) แหง 50 3  -  -  -  -  - 3

ราย 2,500 117  -  - 103  - 811 1,031

    1.8 บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมดานหมอนไหม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,000 615 609 290  -  - 193 1,707

(มม.)
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              6. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    1.9 สงเสริมใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 19,825 8,788 4,262 3,622 563 590 2,222 20,047

    1.10 อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพเกษตรกร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 4,290 1,874 510 330 818 1,028 99 4,659

ในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (กตส.)

    1.11 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมเปน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 101,660 9,657 1,916 253 38,407 52,696 1,994 104,923

ปาลมน้ํามัน ไมผล ไมยืนตน เกษตรผสมผสาน (กยท.)

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 121.42 43.87 58.34  - 13.38 12.35 9.69 137.63

    2.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 25.49 46.24  - 3.29 8.64 6.98 90.64

    2.2 งบลงทุน ลานบาท 5.30  -  - 6.61  - 0.01 11.92

    2.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 12.14 0.05  - 0.59 1.55 0.73 15.06

    2.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 0.94 12.05  - 2.89 2.16 1.98 20.02
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย และศูนยเครือขาย ใหมีความพรอมในการใหบริการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแกเกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตรดานตาง ๆ และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ 

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู 3. เพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เปาหมายของโครงการ 1. ศูนยหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย รวม 882 ศูนย  2. ศูนยเครือขาย คือ ศูนยเรียนรูเฉพาะดาน ที่สนับสนุนการทํางานของ

ศพก. เชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว เปนตน

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 174,660,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.

    1.1 พัฒนาแปลงเรียนรู ฐานเรียนรู (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 720 97 65  -  -  - 882

    1.2 พัฒนาฐานเรียนรู ดานบัญชี (กตส.) 
1/ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 882  -  -  -  -  - 882

    1.3 พัฒนาความรูและความรวมมือดานชลประทาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 882  -  -  -  -  - 882

(ชป.) 
1/

    1.4 พัฒนาแปลงเรียนรูดานการประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 882  -  -  -  -  - 882

    1.5 พัฒนาฐานเรียนรูและหลักสูตรดานการประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 733 97 12 26 14  - 882

    1.6 พัฒนาแปลงเรียนรู (กวก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 1,093 896 16 139 24 18 11 1,104

    1.7 พัฒนาแปลงเรียนรูดานขาว (กวก.)  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 แปลง 450 173 35 29  -  -  - 237

2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

    2.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 882  -  -  -  -  - 882

    2.2 การถอดบทเรียน ศพก. (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 181 57 66 43 535  - 882

    2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จังหวัด 77 77  -  -  -  -  - 77

ศพก. (กสก.)
 /2

3. การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก.

    3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 167 534 154 27  -  - 882

ฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) 

หมายเหตุ :
 1/ 

เปนการดําเนินกิจกรรมพรอมกันทั่วประเทศใน 882 ศูนย

              
2/

 เปนการดําเนินกิจกรรมพรอมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ  1-14

 7. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
    ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.2 สนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมูลขาวสาร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 534 156 154 38  -  - 882

แก ศพก. (กสก.)

    3.3 แผนกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (สศก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 370 219 51 7 14  -  - 291

    3.4 จัดใหมีครูบัญชีประจําศูนย เพื่อใหบริการและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 882  -  -  -  -  - 882

ตารางการเขาปฏิบัติงานประจําเดือน (กตส.) 
1/

4. การพัฒนาเกษตรกรผูนํา เกษตรกรผูนํา 

ศพก.ละ 30 ราย ตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้ง (กสก.)

    4.1 ครั้งที่ 1 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 26,460 26,460  -  -  -  -  - 26,460

    4.2 ครั้งที่ 2 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 26,460 16,052 4,051 5,835 522  -  - 26,460

    4.3 ครั้งที่ 3 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 26,460 7,155 6,533 8,400 4,054 318  - 26,460

    4.4 ฝกอบรมการใชแอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐี ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 2,115 1,554 165 100 50  -  - 1,869

เกษตรกรมีโอกาสเพื่อคํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 

รูตลาด รูราคา (สศก.)

    4.5 อบรมครูบัญชีประจําฐานเรียนรู ศูนยละ 1 ราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 882 882  -  -  -  -  - 882

(กตส.)

    4.6 ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร ศพก.ละ 200 ราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 176,400 92,190 40,803 37,327 9,595  -  - 179,915

(ปม.)

5. การพัฒนาศูนยเครือขาย

    5.1 การจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 803 79  -  -  -  - 882

    5.2 การจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 1,764 1,314 204 228 18  -  - 1,764

    5.3 ศูนยเครือขายปศุสัตว (ปศ.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 720 97 65  -  -  - 882

    5.4 ศูนยเครือขายประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 3,528 2,900 239 242 88 59  - 3,528

    5.5 พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายรายเดิม (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 2,646 2,018 239 242 88 59  - 2,646

    5.6 พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายรายใหม (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 882  -  -  -  -  - 882

    5.7 ศูนยเครือขายดานการสหกรณ (กสส.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 299 172 54 5 12  -  - 243

    5.8 ศูนยเครือขายดานหมอนไหม (มม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 3 3  -  -  -  -  - 3

    5.9 ศูนยเครือขายในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 140 73 54 13  -  -  - 140

6. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 174.66 110.76 17.78 12.96 2.99 7.42 151.91
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีการบริหารจัดการและการตลาดสินคาเกษตรอยางมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจํานวนลดลง

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูประกอบการมืออาชีพ

3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด

4. เพื่อขยายผล Smart Farmer ตนแบบการเรียนรูสูเพื่อนเกษตรกร

เปาหมายของโครงการ จํานวน 198,899 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 29,150,850  บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) 

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง

Smart Farmrt (กสก.)

    1.1 การเตรียมความพรอมของเกษตรกรรุนใหมเพื่อ

เขาสูภาคการเกษตร

         1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา  คน 50 50  -  -  -  -  - 50

เกษตรกรรุนใหม  

         2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา  คน 110 110  -  -  -  -  - 110

เกษตรกรรุนใหม

         3) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน  ราย 2,695 1,844 250 300 400 160  - 2,954

Young Smart Farmer

         4) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart  ราย 450 489  -  -  -  -  - 489

Farmer

         5) คายนวัตกรรมสรางสรรค สําหรับธุรกิจเกษตร  ราย 100  -  -  - 95  - 5 100

อาหารใหมยุค ประเทศไทย 4.0

         6) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย Young  ราย 540  -  - 367  - 60 113 540

Smart Farmer ระดับเขต

         7) พัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม  ศูนย 27 27  -  -  -  -  - 27
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8. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
    ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

         1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core  ราย 110 110  -  -  -  -  - 110

team ระดับเขตและจังหวัด

         2) พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง

 (Smart Farmer)

             2.1) เวทีประเมิน วิเคราะห จัดทําแผนพัฒนา  ราย 20,000 12,693 2,180 2,250 2,136 1,283 3,093 23,635

ศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและคนหา Smart 

Farmer ตนแบบ 

             2.2) สงเสริมการรวมกลุม Smart Farmer  กลุม 77 22 20 15 17 3  - 77

         3) สัมมนาเครือขาย Smart Farmer ตนแบบระดับ  ราย 4,410 1,665 800 600 1,225 280  - 4,570

จังหวัด

         4) ถอดบทเรียนและจัดทําสื่อถายทอดความรู YSF  ชุด 9 3 1 1 1 1 2 9

และ SF ตนแบบ

         5) ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงาน  คน 40 40  -  -  -  -  - 40

พัฒนา Smart Farmer

2. สรางและพัฒนาชาวนา ปราดเปรื่อง (กข.)

    - การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการสรางและ  ราย 243 131  -  -  -  - 112 243

พัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง

3. ฝกอบรมใหความรู พรอมนําไปดูงานเกษตรกรตนแบบ

ที่ประสบความสําเร็จ (ปม.)

     - การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer โดยฝกอบรม  ราย 16,000 14,244 140 674 875 67  - 16,000

ใหความรู พรอม นํา ไปดูงานเกษตรกรตนแบบที่ประสบ

ความสําเร็จ

4. ถายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยง ปศุสัตวใหกับเกษตรกร

และอาสาปศุสัตว รวมทั้งสงเสริมแหลงเรียนรู และสราง

เครือขายการผลิตชุมชนตนแบบ (ปศ.)

    - การสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถายทอด  ราย 13,180 12,714 60 360 60  -  - 13,194

เทคโนโลยี การเลี้ยง ปศุสัตวใหกับเกษตรกร และอาสา

ปศุสัตว รวมทั้งสงเสริมแหลงเรียนรู และสรางเครือขาย

การผลิตชุมชนตนแบบ
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

5. พัฒนาสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรสูเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กสส.)

    5.1 ใหความรูดานสหกรณ สอนเทคนิควิธีปฎิบัติที่  ราย 5,320 4,745  -  - 203  -  - 4,948

เหมาะสมใหกับกลุมเปาหมาย Smart Member พัฒนาให

มีคุณสมบัติของ Smart Farmer

     5.2 นําเกษตรกรไปดูงาน การพัฒนาศักยภาพและ  ราย 160 371  -  - 5  -  - 376

เสริมสรางความรูความ เขาใจในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และเพิ่มผลิตภาพดานการเกษตร

6. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)

    - พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขต  ราย 5,000 3,632 4 70  -  -  - 3,706

ปฏิรูปที่ดิน

7. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 29.15 17.47 2.16 2.21 0.42 0.47 2.62 25.35

    7.1 งบดําเนินงาน  ลานบาท 28.84 17.33 2.16 2.21 0.42 0.47 2.62 25.21

    7.2 งบเงินอุดหนุน  ลานบาท 0.17 0.06  -  -  -  -  - 0.06

    7.3 งบรายจายอื่น  ลานบาท 0.14 0.08 0.002  -  -  -  - 0.08

หมายเหตุ : จากการรายงานขอมูล 49 จังหวัด และอยูระหวางรวบรวมขอมูล 28 จังหวัด
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสหกรณ


เปาหมายของโครงการ พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอในรูปแบบประชารัฐ จํานวน 878 แหง โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาตามระยะ ดังนี้ ป 2560 จํานวน 64 สหกรณ  ป 2561 จํานวน 300 สหกรณ ป 2562 จํานวน 300 สหกรณ   

ป 2563 จํานวน 214 สหกรณ

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 11,004,700 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

   1.1 พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลัก แหง 300 246 94 21 2  -  - 363  - สหกรณที่มีความ

ระดับอําเภอ พรอมเขารวมโครงการ

   1.2 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณรวมกับหนวยงาน แผน 300 - - 53  -  - 38 91 และผานเกณฑพัฒนา

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สูงกวาเปาหมาย

หรือหนวยงานอื่น ๆ ในรูปแบบประชารัฐ เนื่องจากเปนโครงการ

   1.3 สงเสริมสหกรณใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ขยาย แหง 94 87 2  -  - 2  - 91 ตอเนื่อง 4 ป

ชองทางการตลาด และสรางมูลคาเพิ่มสินคาสหกรณ

ภายใตความรวมมือกับหอการคาจังหวัด

2. ผลลัพธจากการดําเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61

    2.1 มูลคาการใหบริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือขาย

ของสหกรณระดับอําเภอ

          - การใหบริการปจจัยการผลิตคุณภาพ ลานบาท - - 1,333.46 4,143.84 246.81 500.22 525.23 6,749.56

          - การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ลานบาท - - 4,820.16 1,174.53 673.17 925.31 971.58 8,564.75

    2.2 สหกรณไดรับการพัฒนาโดยความรวมมือประชารัฐ

          - มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น แหง - 55 39 13 6  - 4 117

          - ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการแปรรูป/ ผลิตภัณฑ - 50 33 27 5  -  - 115

สรางมูลคาเพิ่ม แหง - 44 33 5 4  -  - 86
          - ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการพัฒนาคุณภาพ/ ผลิตภัณฑ - 28 19 23 4  - 2 76

รับรองมาตรฐาน แหง - 14 19 23 4  - 2 62

3. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 11.00 6.97 0.27 0.60 0.50 0.27 2.39 11.00
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9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต

เปาหมายของโครงการ 1. เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธนาคารสินคาเกษตรเดิม และ 2. ขยายผลจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามความตองการของสมาชิก

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 56,340,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

ตัว 9,000 8,115 3,248 1,724 1,779 2,649 1,128 18,643

โครงการ ตัว 5,000 7,661 2,942 1,395 826 837 2,196 15,857

ตัน 2,682 2,236 720  -  -  -  - 2,956

    2.2 ผลิตน้ําหมักชีวภาพ ลิตร 676,000 645,200 27,500 3,500  -  -  - 676,200

3. ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน

    3.1 สงเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนใหม แหง 20 20 -  -  -  -  - 20

3.5 ตัน/แหง ตัน 70 49 - 21  -  -  - 70

    3.3 สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว ใบ 20,000 - - 2,900 4,000 5,000 8,100 20,000

    3.4 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ (จัดตั้งป 59-60) ตัวอยาง 600 75 -  - 62 15 448 600

4. ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร

    4.1 จัดตั้งธนาคารขาวป 2561 แหง 37 42 -  - 3 10 2 57

ราย 2,000 2,017 1,456 581  -  -  - 4,054

กก. - 1,075 10,535 10,535  -  -  - 22,145

กก. - 572 283,829 267,602  -  -  - 552,003

    4.5 สมาชิกฝากขาวเปลือก กก. -  - 675,256 682,225  -  -  - 1,357,481
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    1.2 มอบกรรมสิทธิ์ใหเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

    2.1 ผลิตปุยหมัก

    3.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหธนาคาร 

    4.2 สมาชิกใชบริการธนาคารขาว

    4.3 สมาชิกยืมขาวสารเพื่อบริโภค

    4.4 สมาชิกยืมเมล็ดพันธุเพื่อเพาะปลูก

2. ธนาคารปุยอินทรีย

1. ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ 

    1.1 สนับสนุนโคกระบือใหเกษตรกรรายใหม

10. ธนาคารสินคาเกษตร
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

5. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

    5.1 จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ป 2561 แหง 3 -  -  - 3  -  - 3

    5.2 สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร ราย 300 334 6  - 109 29 58 536

    5.3 สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร ตัว 300 343 7  - 290 52 140 832

    5.4 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ราย 200 109 5 102 36 16 122 390

    5.5 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ตัว 400 231 6 83 39 27 122 508

6. ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง

    6.1 จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง ป 61 แหง 20 20 -  -  -  -  - 20

    6.2 ปลอยพันธุสัตวน้ํา ลานตัว 2 1.4300 0.3500 0.1800 0.7000 0.9100 0.0002 3.57

    6.3 ประเมิลผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําจืด แหง 20 - - 20  -  -  - 20

ใชประโยชน

ลานตัว 0.40 0.06 0.24 0.12 0.05 0.03 0.50

7. ธนาคารหมอนไหม 

    7.1 เพิ่มศักยภาพธนาคาร แหง 5 5 -  -  -  -  - 5

สนับสนุนวัสดุในการทําธนาคารที่จัดตั้งป 60 แหง 5 - 2  - 1 1  - 4

    7.2 จัดตั้งธนาคาร แหง 11 5 1  - 5  -  - 11

สนับสนุนวัสดุในการทําธนาคารที่จัดตั้งป 61 แหง - 3 2 3 3  - 11

8. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 48.26 - 34.32 1.25 7.35 3.53 0.61 47.06  - พด. ขอปรับเปาหมาย

    8.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 39.96 - 28.78 1.25 7.35 1.62 0.61 39.60 การเบิกจายจากเดิม

    8.2 งบลงทุน ลานบาท 8.30 - 5.55  -  - 1.91  - 7.46 26.9500 ลบ. เปลี่ยน

เปน 18.8644 ลบ.

หมายเหตุ :  1) ธนาคารโค-กระบือ โค กระบือ ที่มอบใหเกษตรกรมาจากการรับบริหาจากประชาชนทั่วไป และลูกโค กระบือ ที่เกิดจากแมพันธุที่เกษตรกรไดรับไปแลวเมื่อปกอน (ป 2559-2560) เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวงรัชการลที่ 9 จึงมีประขาชนบริจาคโค กระบือ

                    ใหกรมปศุสัตวจํานวนมาก สงผลใหปริมาณโค กระบือเขารวมโครงการสูงกวาเปาหมาย

                2) ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนไดรับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ ทําใหขาวและเมล็ดพันธุที่สงตรวจคุณภาพ มีปริมาณนอย 

                3) ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร มีสหกรณสนใจเขารวมโครงการมากกวาเปาหมายที่กําหนด
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                4) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง สมาชิกใหความสนใจเขารวมโครงการสูงกวาเปาหมายที่กําหนดสงผลใหมีปริมาณโคหมุนเวียน

            

    6.4 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ํา

เพื่อเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําชุมชน

   



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ 1. ลดตนทุนการผลิตและแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตวและประมง (กสส.)   

2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรกร (กสส.)

3. เพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิคการใช และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร  ตลอดจนสรางชางเกษตรประจําทองถิ่น สําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.)

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ ใหมีความพรอมทั้งดานองคความรู  ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ (กสก.)

เปาหมายของโครงการ 1. สหกรณที่ไดรับการสงเสริมการบริหารจัดการดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 58 แหง (กสส.)

2. เกษตรกร/สมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิตไดรอยละ 10 (กสส.)

3. เกษตรกรในทองถิ่นมีองคความรูทางดานทักษะเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาและการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จํานวน 3,000 ราย (กสก.)

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 152,709,900 บาท (กรมสงเสริมสหกรณ 147,465,200 บาท / กรมสงเสริมการเกษตร 5,244,700 บาท) 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. สรางชางเกษตรทองถิ่น 
1/ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

    1.1 อบรมเฉพาะทางแกบุคคลเปาหมาย รวมกับ 

ภาคเอกชนและหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่

จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 1 ราย 2,100 2,106 - - -  -  - 2,106

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 2 ราย 125 131 - - -  -  - 131

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 3 ราย 50 51 - - -  -  - 51

   1.2 เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษา เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเปนชาง

เกษตรทองถิ่น 

 2. สงเสริมการใชและการใหบริการเครื่องจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 900 865 100  -  -  -  - 965

การเกษตร (กสก.)

     2.1 พัฒนาศักยภาพผูใหบริการเครื่องจักรกล ราย 300 314 -  -  -  -  - 314

การเกษตรชุมชน 

     2.2 ถายทอดความรูดานเครื่องจักรกลการเกษตร ราย 600 551 100  -  -  -  - 651

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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11. การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

3. สงเสริมและสนับสนุนการใชเครื่องจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ทางการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร (กสส.)

   3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกล แหง 58 47 - 1 - 3 2                     53

ทางการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
2/

   3.2. แนะนํา สงเสริม ติดตามการใชประโยชน แหง 58 47 - 1 - 3 2                     53

จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร

   3.3 การใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร รอยละ 10 - -  -  -  - 10                   10

4. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 152.71 131.46 1.02 1.05 - 9.36 7.88 150.77

    4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 5.24 3.88 1.02  - -  -  - 4.90

    4.2 งบลงทุน ลานบาท

    4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 147.47 127.58 - 1.05 - 9.36 7.88 145.87

หมายเหตุ 
1/ 

การฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค
ในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเบื้องตน เปาหมาย 2,100 ราย ระดับที่ 2 คัดเลือกผูผานการอบรมระดับที่ 1 
ที่มีทักษะที่พรอมเปนชางเกษตรทองถิ่นเพื่อเขารับการพัฒนา

              ทักษะเพิ่มเติมดานการซอมแซม ระดับที่ 3 คัดเลือกผูผานการอบรมระดับที่ 2 
ที่มีทักษะที่พรอมเปนชางเกษตรทองถิ่น
เพื่อเขารับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมดานการวิเคราะห
/แกไขปญหาการทํางานของเครื่องจักรกล โดยเปาหมายฝกอบรมชางเกษตรระดับที่ 2 และ 
ระดับที่ 3 

              จะเปนบุคคลคนเดียวกับหลักสูตรระดับที่ 1

            
2/ 

สหกรณดําเนินการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรแลว จํานวน 53 แหง 124 รายการ โดยมีสหกรณขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ จํานวน 5 แหง เนื่องจากสหกรณ
ประสบภาวะขาดสภาพคลอง ไมสามารถดําเนินการ
ตามหลักเกณฑได และที่ประชุมคณะกรรมการ

               มีมติไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหารงานงบประมาณรายจายสําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 ขอ (1) จํานวน 7 แหง 8 รายการ
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สามารถลดตนทุนการผลิตของสมาชิกลง 
3/



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมวิชาการเกษตร รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณ กรมประมง กรมการขาว กรมหมอนไหม กรมปศุสัตว กรมชลประทาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย 2) เพื่อเพิ่มการคาและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ 3) เพื่อใหสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผูบริโภค ทั้งในและตางประเทศ

4) เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียในระดับสากล 5) เพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาหมายของโครงการ 1) พื้นที่เกษตรอินทรียไมนอยกวา 221,868 ไร ภายในป 2561 2) เพิ่มจํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย 3) เพิ่มสัดสวนตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศตอตลาดสงออกโดยใหมีสัดสวนตลาดในประเทศรอยละ 40  

ตอตลาดสงออกรอยละ 60 4) ยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 932,730,901  บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. กลุมขั้น 1

    1.1 อบรมใหความรูเกษตรกรในการทําเกษตร ราย 19,285 16,584 1,006 584 865 29 121 19,189

อินทรีย (กวก., กสส., ส.ป.ก.,  พด., กสก.) 

    1.2 ฝกอบรมใหความรูดานประมงอินทรีย (กปม.) ราย 1,250 1,253 - - -  -  - 1,253

    1.3 ผลิตชีวินทรียในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.) ตัวอยาง 11,674 3,196 202 1,627 1,533 3,541 2,118 12,217

    1.4 ผลิตพอแมพันธุแมลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.) ตัว 153,000 43,050 22,400 - 1,400 43,750 21,000 131,600

    1.5 จัดตั้งศูนยผลิตชีวินทรีย (กวก.) ศูนย 14 20  - - 3  -  - 23

    1.6 สงเสริมเกษตรอินทรียแปลงใหญ (กสก.) แปลง 23 19 4 - -  -  - 23

    1.7 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ 
1/ ราย 1,640 1,340 120 126 -  -  - 1,586

กลุมใหม (พด.) 

    1.8 จัดงานประชาสัมพันธโครงการสงเสริมการผลิต ราย 300 300  - - -  -  - 300

ขาวอินทรีย (กข.)

    1.9 สรางความเขาใจดานเกษตรอินทรีย ราย 3,025 2,925  - - 100  - 3,025

(กสส., ส.ป.ก.)
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12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. กลุมขั้น 2

   2.1 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรผูมีความพรอม ราย 60,850 16,216  - 40,597 424 1,046 3,550 61,833

(มม., กปศ., กข.) 

   2.2 ดําเนินการผลิตเกษตรอินทรีย (กสส.) ราย 1,000  -  - - 1,000  -  - 1,000

   2.3 อบรมเจาหนาที่และผูตรวจประเมิน ราย 1,110 1,110 - - -  -  - 1,110

(กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)

   2.4 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน กองทุน 1  -  - - -  -  -  -

 (มกอช.) 
3/

   2.5 สนับสนุนปจจัยการผลิตอินทรีย ตัว 18,000 16,174  -  - 1,405 1,451 1,059 20,089

(กปศ., กสส., ส.ป.ก.) ราย 3,238 2,774 30 312 166  -  - 3,282

   2.6 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุง ไร/ 1,370  -  - - -  -  -

ระบบสงน้ํา (ชป.) รอยละ 53.80 8.40 11.20 9.60 6.00 1.00 90      - เปนคารอยละ

   2.7 แปลงตนแบบพืชอินทรีย (กวก.) ราย 1,784 169 9 57 36 456 527 1,254        ของการกอสราง

   2.8 สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน ราย 1,250 782 302 155 11  -  - 1,250        เพื่อปรับปรุง

เกษตรอินทรีย (กปม.)        ระบบสงน้ํา

   2.9 พัฒนาระบบการผลิตโดยใชระบบรับรอง กลุม 10  -  - - - 10  - 10

แบบกลุม (มกอช.)

   2.10 ศูนยตนแบบปุยหมักเติมอากาศ (กวก.) ตัน 1,687 430 108 134 163 178 591 1,604      - อยูระหวาง

   2.11 ตรวจวิเคราะหสารฯ (มม.) ตัวอยาง 100  - 10 32 - 58  - 100        การหมักปุย

   2.12 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง ราย 2,025 1,334  - - -  -  - 1,334

(PGS) (ส.ป.ก.)

   2.13 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ ราย 1,013 841 65 44 -  -  - 950

กลุมเดิม (พด.) 
1/

   2.14 การประเมินแปลงเบื้องตน (กสก.) ราย 5,000 615  - 1,158 200 2,227 800 5,000

   2.15 จัดทําคูมือเกี่ยวกับเกษตรอินทรียแบบ เลม 12,000  - - - -  - 12,000 12,000

มีสวนรวม (ส.ป.ก.) 
1/
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   2.16 สงเสริมกระบวนการผลิตสินคาเกษตร ราย 2,025 2,025  - - -  -  - 2,025

สูมาตรฐานสากลโดยใชระบบการรับรอง

แบบมีสวนรวม (ส.ป.ก.)

   2.17 ฝกอบรมแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให ราย 40 40  - - -  -  - 40

สินคาปศุสัตวอินทรีย (กปศ.)

   2.18 ประชาสัมพันธหมอนไหมอินทรีย (มม.) 
4/ แหง 3  -  - - - 1  - 1

   2.19 ประชุมสัมมนาสถานการณเกษตรอินทรีย ครั้ง 2  -  - - -  - 2 2

(ส.ป.ก.) 
1/

   2.20 สรางความตระหนักรูเรื่องคุณภาพ ครั้ง 30 36  - 6 - 2  - 44

มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกอช.)

   2.21 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุง ไร 3,500 3,500  - - -  -  - 3,500

ระบบสงน้ํา ยโสธรโมเดล (ชป.)

   2.22 จัดอบรมสมัมนาใหความรูดานเกษตรอินทรีย (สศก.) ครั้ง 4 2  - - 2  -  - 4

   2.23 ดิดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย ครั้ง/ 1  -  -  -  -  -  -  -

(สศก.) รอยละ  - 50 5 10 5 30 100

3. กลุมขั้น 3     - รอยละของ

   3.1 วิจัยการผลิต/การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย (สศก.)       กระบวนงาน

         - ศึกษาวิจัยดานการผลิต การตลาด สินคาเกษตร เรื่อง 1  -  -  -  -  - 1 1

อินทรีย 

         - ศึกษาชองทางการตลาดรองรับสินคาเกษตร เรื่อง/ 1  -  -  -  -  -  -  -

อินทรีย รอยละ 50 10 10 10 10 90

   3.2 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย (กปศ.) เรื่อง 3 1  - - -  - 2 3

   3.3 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ ราย 276 278 - - -  -  - 278

(กตส.) 
1/

   3.4 สงเสริมเกษตรอินทรียที่มีศักยภาพฯ (กสก.) ศูนย 32 23 9 - -  -  - 32

   3.5 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรตามกระบวนการ ราย 460 474  - - -  -  - 474

ตรวจรับรองแบบมีสวนรวม (มม.พด.) 
1/
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.6 สรางศูนยเรียนรูพืชอาหารสัตวและสนับสนุน แหง 8 5  - - -  - 3 8

การดําเนินงานศูนยเรียนรูดานปศุสัตว (กปศ.)

   3.7 การตรวจตออายุ และตรวจรับรอง

        - พืชอินทรีย (วก. ) ราย 4,582 2,702 341 333 279 617 887 5,159

        - ขาวอินทรีย (กข.) ราย 20,554 19,874  - -  -  -  - 19,874

        - ประมงอินทรีย  (กปม.) 
1/ ราย 110 31 1 1 3  - 47.00 83

        - ปศุสัตวอินทรีย (กปศ)  ราย 222 178 17 14 37  - 12 258

   3.8 ตรวจวิเคราะหสารฯ (กปศ.) ตัวอยาง 60 18 10 5 5  - 22 60

   3.9 ตรวจรับรองสถานที่จัดจําหนายเกษตรอินทรีย แหง 100 149  - - -  -  - 149

(มกอช.)

   3.10 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ ราย 629 256 125 140 -  -  - 521

กลุมไดรับการรับรอง (พด.) 
1/

   3.11 พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย แหง 9 3 4 - -  - 2 9

(กปศ.)

   3.12 ยกระดับมาตรฐานแหลงแปรรูป (มกอช.) โรง 2  -  - - - 2  - 2

   3.13 Organic Zoning (พด.) 
2/

โครงการ/ 100  -  -  - -  -  -  -

รอยละ 3 15 7  -  -  - 25

   3.14 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.) แหง 10 10  - - -  - 10

   3.15 สงเสริมเกษตรอินทรียในยโสธรโมเดล (กสก.) กลุม 89 89  - - -  - 89

   3.16 สงเสริมการเลี้ยงปลาในนาขาว  (กปม.) 
1/ ราย 1,000 1,000  - - -  - 1,000

   3.17 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ กลุมเดิม ราย 25 138 - - -  - 138

ขั้น 3 ยโสธรโมเดล (พด.)

   3.18 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย

(คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน) (สศก.)

         - โครงการสงเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เรื่อง 1 1  - - -  -  - 1

(Green Credit) 
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         - จัดทํารหัสตอทายพิกัดศุลกากรสําหรับสินคา เรื่อง 1 1  - - -  -  - 1

เกษตรอินทรีย (สศก.)

         - ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตร ครั้ง 4 3  - - -  -  - 3

อินทรียแหงชาติ (สศก.) 

4. งบประมาณที่เบิกจาย
 1/ ลานบาท 932.73 407.13 65.31 32.66 15.44 27.83 34.17 582.54

    4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 186.02 68.06 4.41 22.08 13.74 24.10 30.37 162.76

    4.2 งบลงทุน ลานบาท 27.00 - 16.84 4.82  - 0.38 0.07 22.11

    4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 703.00 332.88 44.06 3.33 0.78 1.61  - 382.66

    4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 16.71 6.20 - 2.44 1.02 1.74 3.73 15.13

หมายเหตุ :   
1/

 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ และผลการดําเนินงาน

                 
2/ 

ทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง ภาพถายดาวเทียมจัดทําแอพพลิเคชั่นแลว รอสงของและตัดยอดเงิน

                 
3/

 ตามแผนจะมีการจัดตั้งกองทุนในป 2562 ขณะนี้ดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร โดย ม.นเรศวร เสร็จสิ้นแลว
                       4/  

ไมไดดําเนินการ 2 แหง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ ทําใหไมสามารถขออนุมัติไดทันตามกรอบเวลา
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง  กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมหมอนไหม กรมชลประทาน 

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย

2. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯมีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม และสามารถนําไปปรับใชเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

3. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสูขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ไดตอไป

เปาหมายของโครงการ จํานวน 140,000 ราย       

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. การบริการจัดการในภาพรวม ครั้ง 273 4,699 57 5 6,895 45 11,974

    1.1 การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ (รายใหม) ต.ค. 60 - พ.ค. 61 ราย 70,000 68,947 1,222 3 -  -  - 70,172  - รายใหม

    1.2 ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุมเกษตรกร ราย 70,000 70,034  -  - -  -  - 70,034  - รายเดิม

กลุม A ราย  - 17,534  -  - -  -  - 17,534

กลุม B ราย  - 39,584  -  - -  -  - 39,584

กลุม C ราย  - 12,916  -  - -  -  - 12,916

2. การสงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ  -  -  -

    2.1 การฝกอบรมหลักสูตรกลางปรับแนวคิด ราย 70,000 51,300 17,376  - -  -  - 68,676

เกษตรทฤษฎีใหม

ราย  - 29,789 19,441 2,443 5 49,945 6,102 107,725

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพา ราย 140,000 24,581 16,366 5,853 1,468 59,508 6,542 114,318

ตนเองเบื้องตน

4. การกํากับ ติดตาม รายงานและประเมินผล

    4.1 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ราย  - 12,087 10,165 5,459 1,701 25,223 7,309.00 61,944

    4.2 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับกรม ราย  - 4,313 2,064 296 1 8,872 39.00 15,585

 1-29

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    2.2 สงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ

13. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จํานวน 350,071,140  บาท

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

5. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 350.07 41.00 19.54 6.84 5.98 52.31 16.48 142.15 ขอมูลผลการดําเนินงาน

    5.1 งบดําเนินงาน 38.75 18.26 6.74 5.96 47.67 14.39 131.77 41  จังหวัด

    5.2 งบลงทุน  - 1.20  - - 1.26  - 2.46

    5.3 งบเงินอุดหนุน 0.03  - 0.02 - 0.56 0.20 0.81

    5.4 งบรายจายอื่น 2.22 0.08 0.08 0.023 2.82 1.89 7.11
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ลดตนทุนประกอบอาชีพทํานา มีโอกาสนําเงินที่สงชําระหนี้ไปฟนฟูตนเอง และมีทุนไวเปนคาใชจายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และกลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา จํานวน 104,525 ราย 426 แหง 45 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ           -

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 500,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ปการผลิต 2559/60  

   1.1 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ยชวงที่ 1 ราย 104,525 27,654 1,282  -  - 277  - 29,213

(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)

   1.2 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ยชวงที่ 2 ราย 10,206  -  -  - 1,315 7,907  - 9,222

(1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 61)

ลานบาท 390 62.95 0.002  - 4.37 23.81  - 91.13

2. ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่

ประสบอุทกภัย ป 2559/60     

    2.1 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 86,926 12,784  -  -  -  -  - 12,784

    2.2 มูลคา ลานบาท 15.42 15.42  -  -  -  -  - 15.42

3. มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ที่ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)

   3.1 เชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ ราย 40,483  -  -  -  - 19,033 2,171 21,204

และกลุมเกษตรกร

  3.2 มูลคา    ลานบาท 51.2616  -  -  -  - 26.20 1.97 28.17
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1. พักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/

   1.3 มูลคา

14. การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ที่ประสบอุทกภัยป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)

   4.1 ชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ ราย 10,408  -  -   -  - 1,762 10 1,772

และกลุมเกษตรกร

   4.2 มูลคา ลานบาท 17.105  -  -  -  - 2.08 0.02 2.10

5. การเบิกจายงบประมาณ ลานบาท 500 78.37 0.002  - 4.37 52.09 1.99 136.82

    5.1 งบดําเนินงาน ลานบาท - -  -  -  -  -  -  -

    5.2 งบลงทุน ลานบาท - -  -  -  -  -  -  -

    5.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 500 78.37 0.002  - 4.37 52.09 1.99 136.82

หมายเหตุ : 1) กิจกรรมชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2559/60  ดําเนินการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชวยเหลือฯ เสร็จสิ้นแลว  สาเหตุผลการดําเนินงานและการเบิกจายเงินต่ํากวาเปาหมายเนื่องจาก เงื่อนไขการใหความชวยเหลือ 

                  1 สัญญา/ 1 ครัวเรือน ตามวงเงินชดเชยเดิมสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรสวนใหญแตละรายจะมีเงินกูมากกวา 1 สัญญา จะไดรับการชดเชยทุกสัญญา ดังนั้น สมาชิกตองเลือกขอรับความชวยเหลือ 1 สัญญาเทานั้น

               2) กิจกรรมพักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ป 2559/60  กําหนดเงื่อนไขใหความชวยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน   

               3) กิจกรรมที่ 3 มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 เห็นชอบชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรผูประสบอุทกภัยหลังน้ําลด  กสส. ดําเนินการชดเชยในอัตรารอยละ 3 ตอป

                   ระยะเวลา 6 เดือน ในพื้นที่การเกษตรตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 60 จากพายุตาลัสและเซินกา (5 ก.ค.60 - 15 ส.ค.60) ขณะนี้อยูในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิก

                   สหกรณ/กลุมเกษตรกร (คาดวาจะดําเนินการเบิกจายไดในเดือนกันยายน 61)

               4) กิจกรรมที่ 4 มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เห็นชอบชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรผูประสบอุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

                   ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.60) ขณะนี้อยูขั้นตอนตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน และตรวจสอบรายชื่อของสมาชิก คาดวาจะเบิกจายไดในเดือนกันยายน 2561

 1-32



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน รวมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 34,920,000 ไร

ระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2560 - 2564 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 ก.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

    1.1 สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต

          1) กอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ 2554 - 2564

12 โครงการ

              1.1) พื้นที่ชลประทาน ไร 266,338 20,517  - 6,370 48,228 57,895 27,050 160,060

              1.2) พื้นที่รับประโยชน ไร 276,004  - 12,690 1,200 12,650 127,150 13,300 166,990

              1.3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม. 154.85  - 4.16 0.20 7.95 96.67 6.70 115.68

              1.4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 72,397  - 3,073 2,666 1,640 29,595 8,876 45,850

          2) เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในอาง 2557 - 2564

(โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา

จ.เชียงใหม)

              2.1) พื้นที่ชลประทาน ไร 14,550  -  -  -  -  - 14,550 14,550

         3) การจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชน 

แหลงน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา

             3.1) โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขต 2561 บอ 45,000 9,007 1,538  - 28,340 2,300 1,500 42,685

ชลประทาน

             3.2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน 2561 แหง 7  -  -  - 3 1 1 5

(กอสรางแหลงน้ํา)
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เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ  ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล  ทั้งน้ําบนดินและน้ําใตดิน ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา   ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต

น้ําอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟนฟูปาตนน้ํา  การเชื่อมโยงโครงขายลุมน้ํา การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ํา ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ  จัดหาพื้นที่รับน้ํานองจัดการคุณภาพน้ํา

ในแมน้ําสายหลัก ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรลุมน้ํา  แกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  และระบบนิเวศน

จํานวน 45,024,025,300 บาท

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

             3.3) โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษ 2561 แหง 184 72 18  - 29 24 13 156

ดินและน้ํา

             3.4) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2561 แหง 50  - 27 5 3  -  - 35

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

        4) ลดการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่

ชลประทานเดิม

            4.1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2558 - 2562 รายการ 4,178 1,815 331 283 267 868 522 4,086

            4.2) พื้นที่รับประโยชน ไร 1,796,745  - 86,670 19,943 83,570 614,816 249,548 1,054,547

            4.3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 159,741  - 15,993 1,556 16,600 42,591 10,922 87,662

            4.4) โครงการจัดรูปที่ดิน 2561 ไร 122,070  -  - 6,600  - 115,470  - 122,070

        5) การปฏิบัติการฝนหลวง 2561 ลานไร 230 189 23 6 1  - 1 220

   1.2 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

         1) โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ 

ระยะที่ 2 
1/

         2) โครงการบรรเทาอุทกภัย

เมืองนครศรีธรรมราช 
2/

         3) โครงการคลองระบายน้ําหลาก บางบาล-

บางไทร
  3/

         4) โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 2557 - 2563

             - พื้นที่รับประโยชน ไร 703,657 33,900 21,160 18,100 7,350 173,915 23,158 277,583

             - ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 90,382  - 14,911 6,149 571 13,811 3,392 38,834

   1.3 การจัดการคุณภาพน้ํา

         - โครงการจัดการคุณภาพน้ํา 2558 - 2562 รายการ 154 41 9 34 37 2 25 148

           1) พื้นที่รับประโยชน ไร 266,365  - 151,925 17,365 39,895 1,550 3,850 214,585

           2) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 10,240  - 5,442 1,480 500 10 550 7,982

 หมายเหตุ : 
1/ 2/ 3/ 

มีการดําเนินการแตไมมีเปาหมายที่เปน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน ความจุเก็บกัก และครัวเรือนรับประโยชน
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

    2.1 ภาคเหนือ

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 3,250  -  -  -  -  -  -  -

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 26,004  - 500 1,200  -  - 500 2,200

          3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 10,640  -  -  - 46  - 200 246

    2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 122,821  - 1,000 - 770 1,200 4,413 7,383

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 115,257  - 2,250 2,000 940 250 13,540 18,980

          3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -  -  -  -  -

          4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 37,688  - 1,351  - 600 340 2,845 5,136

    2.3 ภาคตะวันออก

          1) พื้นที่รับประโยชน ไร 12,050  -  -  -  -  -  -  -

          2) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 8,940  -  -  -  -  -  -  -

    2.4 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 11,000  -  - 1,000  -  -  - 1,000

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 186,280  -  -  - 25,000 2,300 14,726 42,026

          3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 9,308  -  - 40 2,000 337 1,059 3,436

    2.5 ภาคใต

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 9,265  - 900 700  -  - 756 2,356

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 35,270  - 2,500 4,400 1,500 800 9,570 18,770

          3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -  -  -  -  -

          4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 11,881  - 660 1,160  - 150 1,645 3,615

3. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 45,024.03 14,405.05 4,608.55 3,441.98 2,171.76 3,525.11 3,363.49 31,515.94
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หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ   หนวยงานหลัก หนวยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
    

1. การจัดระเบียบประมงใหเปนมาตรฐาน กรมประมง สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน  (GAP) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 

และอาหารแหงชาติ 
สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 

3. ตลาดสินคาเกษตรกร องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
4. แผนการผลิตการตลาดขาวครบวงจร กรมการขาว สวนประเมินผลพืช 
5. ระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
6. บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก 

 (Zoning  by  Agri-Map) 
กรมพัฒนาท่ีดิน สวนประเมินผลพืช 

7. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
8. การพัฒนาเกษตรกรสู  Smart Farmer กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

10. ธนาคารสินคาเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สวนวิชาการการประเมินผล 
11. การสงเสริมเพ่ิมมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรทดแทนแรงงงาน 
กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
13. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
ศูนยระสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

14. การชวยเหลือดานหนีส้ินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรมสงเสริมสหกรณ สวนวิชาการการประเมินผล 
15. การบริหารจดัการทรัพยากรน้ําและบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
กรมชลประทาน สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 

 



ศูนย์ประเมินผล 
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