
รายงานการติดตามโครงการส าคัญ ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดย

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเด็นการเกษตรของกระทรงเกษตรและสหกรณ์ (ภาพรวม)

ผลการด าเนินงาน 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

ประกอบด้วย 4 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 67.81 ของเป้าหมาย

ประกอบด้วย 6 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 92.61 ของเป้าหมาย

ประกอบด้วย 7 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 82.55 ของเป้าหมาย

ประกอบด้วย 6 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของเป้าหมาย

ประกอบด้วย 8 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 83.64 ของเป้าหมาย

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

ประกอบด้วย 3 โครงการมีผลส าเร็จการด าเนินงานกิจกรรม    
ที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 66.94 ของเป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 งาน/โครงการส่วนใหญ่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แต่ยังมีปัญหาในขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ค่าใช้จ่ายการผลิต ปุ๋ย ยา สารเคมีราคาสูง แรงงานหายาก ขากแคลนแหล่งน้ า      
การขอรับการสนับสนุนช่องทางการตลาด การด าเนินงานบางโครงการยังล่าช้ากว่า
แผน ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ (โดยเฉพาะเข้าช่วงการผลิตในฤดูฝน  
จะด าเนินการยาก รวมทั้งเกษตรกรต้องการท าการเพาะปลูกก่อน) ขณะที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
- 19) การติดต่อ ประสานงานล่าช้า ต้องใช้การติดต่อผ่าน Socail Network เช่น Line
Messenger เป็นต้น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

3,492.0195 ลบ.
2,069.5297 ลบ.
ร้อยละ 59.26

 -
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย 

ผลการเบิกจ่ายล้านบาท
ผลการด าเนินงาน

ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว 

ร้อยละ 77.08

ร้อยละ 22.92
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ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 67.81

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

งบประมาณ 93.2934 ลบ. เบิกจ่าย 62.1174 ลบ. ร้อยละ 66.58

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เช่น ทุเรียน มะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง ขนุน ลิ้นจี่ 
1,550 ราย ครบตามเป้าหมาย
2. ถ่ายทอดความรู้การขอขึ้นทะเบียน GI สินค้าปศุสัตว์ 70 ราย ครบตามเป้าหมาย และการส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองตามอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น โดยด้าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 44 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียม
ไก่ต้นพันธุ์และปัจจัยการผลิต 
3.อนุบาลและเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล 1 ระบบ (58.79%)  โดยจัดหาอาหารส้าหรับขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และสาร
เสริมอาหาร จัดหาอุปกรณ์ส้าหรับอนุบาลลูกปลา และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลห่วงโซ่การผลิต และต้นทุน/
รายได้  
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านหม่อนไหม 1,613 ราย (66.93 %) และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทาน 162,357 เมตร (81.18%)
5. ส่งเสริมการจ้าหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ มีรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าหม่อนไหม 1,950,686 บาท 
(78.03 %)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย

ผลจากการติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดชัยนาท

1) เกษตรกรมีประสบการณ์การทอผ้ามากกว่า 5 ปี มีอัตลักษณ์ในลายผ้าของตนเอง และได้รับ
การสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อายุของสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุจึงไม่สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เองได้ ดังนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนคนรุ่นใหม่เพ่ือมาสืบสานต่อยอดการทอผ้าไหม

2) การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในแบรนด์ของกลุ่มจ้าหน่ายช่องทาง ประธานกลุ่ม Facebook 
งานแสดงสินค้าทั้งในจังหวัด และเมืองทองธานี กรุงเทพฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19
ท้าให้ยอดจ้าหน่ายลดลง เนื่องจากไม่มีการจัดงานแสดงสินค้า ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวควร
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเพิ่มช่องทางจ้าหน่ายออนไลน์ให้กับสมาชิกกลุ่ม

3) เกษตรกรผู้ทอผ้าบางรายคิดว่าการตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานมีค่าใช้จ่ายสูง และ
การตรวจรับรองต้องตัดผ้าไหมไปตรวจวิเคราะห์จ้านวนมาก จึงไม่ยื่นขอรับรองตรานกยูง ดังนั้นกรม
หม่อนไหมควรประชาสัมพันธ์และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทานให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ทอผ้าอย่างทั่วถึง

2



ร้อยละ 92.61
ผลการด าเนินงาน

1,263.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 871.4219 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 68.96

1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มข้ึน
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกีย่วข้องตลอดห่วงโซท่ี่มีคุณภาพและความปลอดภยั

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ 

4. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
- ถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัยแก่เกษตรกร 4,735 ราย 
(74.57%) 
- สนับสนุนการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีผสมผสาน 
10,355 ไร่ (81.54%)

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่นยืน

2. 1 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์  
- พัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์ 7,286  ราย (100.08%)
- ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชไร่ 3,642  แปลง
(182.10 %) (ผ่านการรับรอง 2,640 แปลง) 
- ตรวจโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ 39 โรงงาน 
(34%) (ผ่านการรับรอง 16 โรงงาน)

2.2 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว 15 ราย 
(0.22%)
- พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  31,905 ราย 
(86.93%)
- ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรทฤษฎี
ใหม่ด้านการประมง 5,197 ราย (59.74%)
- ส่ ง เสริ มด้ านหม่ อนไหม  289 ราย 
(144.50%)
- อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
5,208 ราย (100.15%)
- ปรับปรุงดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
3,042 ราย (75.88%)

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ด้านข้าว : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว 
74,819  แปลง (149.64%)
- ด้านพืช : ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
13,254 ราย (88.36%) อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
และศึกษาดูงาน 15,500 ราย ครบตามเป้าหมาย
- ด้านปศุสัตว์ : ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจ าหน่ายสินค้า
ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด 59,069 แห่ง (124.06 %)
- ด้านประมง : ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์มแล้ว 
13,717  แห่ง (82.80%)

หน่วยงาน ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
- อบรมให้ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐานเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัย 996 ราย 
(199.20%)
- แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าฐานข้อมูล
ด้านสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยร่วมกับสมาชิกที่ ได้ รับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2564 923 ราย (95.55%) 
- แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าแผนการ
รวบรวมสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยของสมาชิกที่ได้ใบรับรอง
มาตรฐาน GAP ปี 2564 26 จังหวัด (100.00%) 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

2.3 โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- อบรมถ่ายทอดความรู้การท าเกษตรผสมผสานและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 1,463 ราย (73.33%) 
- แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
อนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือ
สร้างระบบน้ าในไร่นา 1,463 ราย (73.33%)

ผลการ
ด าเนินงาน
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(ปี 2561 - 2565) 

38.6516 ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว 22.9642 ล้านบาท (ร้อยละ 59.41)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 68.95 

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตร
ชีวภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้า เกษตรเพื่อ
น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง

เป้าหมาย
สินค้าเกษตรชีวภาพมมีลูค่าเพิม่ขึ้น (ขยายตวัร้อยละ 3) 

งบประมาณ  

- พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการ
การผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP จ านวน 1,110 ราย ครบตามเป้าหมาย

- กระจายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร จ านวน   
33,718 ต้น/กิโลกรัม/หัว (110.46 %) 

- โรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP 3 โรงงาน 
ครบตามเป้าหมาย

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
- จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาแมลงเศรษฐกิจ 

จ านวน 640 ราย ครบตามเป้าหมาย
- ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานให้เกษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ 

จ านวน 620 ราย (103.33 %)
- จัดท าจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตแมลง

เศรษฐกิจ จ านวน 5 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย
- จัดท าแปลงขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์ จ านวน 5 ศูนย์ ครบ

ตามเป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมประมง และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อค้นพบ   

1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสมุนไพร

3. โครงการส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตาม
ความต้องการของตลาด

- จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความต้องการตลาด 
จ านวน 32 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย
- ก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ าในเขตปฏิรูปที่ดิน 
จ านวน 40 แห่ง ครบตามเป้าหมาย
- การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ า จ านวน 151 ราย (100.67 %)

5. โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ าพันธุ์ดี 
- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์หลัก-พันธุ์ขยาย และพ่อแม่พันธุ์ขยาย
13 ชนิดพันธุ์ (100.00 %) จ านวน 823,550 ตัว (61.50 %)
- ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ดีให้เกษตรกร จ านวน    
701,400 ตัว (58.10 %)
- ตรวจโรคส าคัญในสัตว์น้ า จ านวน 92 ตัวอย่าง (92.00 %)

6. โครงการศึกษาวิเคราะหเ์ชงิเศรษฐกิจของการน าผลพลอยได้และวัสดุ
เหลือใชท้างการเกษตรมาใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก

- จัดท าเค้าโครงงานวิจัย/เสนอเค้าโครงงานวิจัยเสร็จแล้ว
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ครบตาม

เป้าหมาย และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล (65.00 %)
- การสนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพรให้เกษตรกรไม่เพียงพอ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
- งบประมาณการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ ามีจ านวนน้อย
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) 
ท าให้มีความเสี่ยงของการระบาดได้ เมื่อมีการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร 

2. โครงการสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสูเ่ชิงพาณิชย์
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจน
มีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงท่ีมีคุณค่า
เฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

- งบประมาณที่ได้รับ 13.7198 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 7.4986 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 54.66 ของงบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณ
เป้าหมาย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 (ปี 2561 - 2565) 

ผลการด าเนินงาน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร : กรมส่งเสริมสหกรณ์             
•แนะน้าส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 59 แห่ง (73.75%)
•อบรมการพัฒนาศักยภาพการด้าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป ครบตามเป้าหมาย (100%)
•อบรมการจัดท้าแผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ ครบตามเป้าหมาย (100%)
•อบรมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า ครบตาม
เป้าหมาย (125.12%)
•อบรมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรและรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 59 แห่ง (73.75%)
•พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม/จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การตลาดสินค้าของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 59 แห่ง (73.75%)

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง : กรมตรวจบัญชีสกรณ์
•ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ 
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
79 แห่ง (98.75%)
•ก้ากับแนะน้า 63 แห่ง (78.75%)
•ติดตามประเมินผล 1 แห่ง (1.25%)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  : กรมการข้าว

- ให้ค้าแนะน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
ข้าว/GMP โรงสีข้าวแก่กลุ่มเกษตรกร/ 
ผู้ประกอบการ/โรงสีสหกรณ/์วิสาหกิจชุมชน  
3 กลุ่ม (75%)

- อยู่ระหว่างด้าเนินการ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์

เป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์ 
• เผยแพร่องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์แปรรูป

เป้าหมาย 1 ครั้ง

ผลการด าเนินงานภาพรวม: อยู่ระหว่างปรับปรุง
รายละเอียดแผนงาน เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดท้า
คู่มือการปฏิบัติงาน
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แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ

งบประมาณ 49.3825 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 30.8505 ล้านบาท (ร้อยละ 62.47)

งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาต้นแบบ

เกษตรอัจฉริยะ 
(กสก.)

1) ผลการด าเนินงาน
- แปลงเรียนรู้เทคโนโลยี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ครบตามเป้าหมาย
- ต้นแบบระบบติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือ
การเฝ้าระวังและพยากรณ์
การระบาดศัตรูพืชและการใช้
ปุ๋ยแบบแม่นย าเพ่ือลดต้นทนุ
การผลิต  ครบตามเป้าหมาย 
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
3.2303 ล้านบาท  (ร้อยละ 
64.99)

2.โครงการส่งเสริมการใช้
เคร่ืองจักรกรทางการเกษตร 

(กสก.)
1) ผลการด าเนินงาน
- อบรมช่างเกษตรท้องถิ่น
หลักสูตรพ้ืนฐานแล้ว 3,703 ราย
คิดเป็นร้อยละ 98.75
- อบรมช่างเกษตรท้องถิ่น
หลักสูตรเน้นหลักแลว้ 200 ราย
คิดเป็นร้อยละ 50.00
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
4.6639 ล้านบาท (ร้อยละ 
80.51)

3.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

(วก.) 
1) ผลการด าเนินงาน
- จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยี
อัจฉริยะ จ านวน 5 แปลง 
ครบตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย แปลงมะม่วง 
ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน 
อ้อย และพืชผัก
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
2.5151 ล้านบาท       
(ร้อยละ 42.85)

4.โครงการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง

ในการผลิตพืช       
(กข.)

1) ผลการด าเนินงาน
- อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปลูกข้าวในแปลงเกษตร
อัจฉริยะและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนาระบบ
การแสดงผลข้อมูลการ
จัดการระบบการปลูกข้าว
โดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.3893 ล้านบาท 
(ร้อยละ 52.96)

5.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม

เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์
ด้านปศุสัตว์ (Motor PooL) 

(ปศ.)
1) ผลการด าเนินงาน
- จัดต้ังศูนย์ (Motor Pool) 
จ านวน 5แห่ง (ร้อยละ 71.43)
- ให้บริการเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร ในด้านการจัดการ
แปลงพืชสัตว์และส ารอง
เสบียงสัตว์ 4,983 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 77.86
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
15.2303 ล้านบาท 
(ร้อยละ 76.88)

6.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู
ข้าวอัจฉริยะ

(กข.)
1) ผลการด าเนินงาน
-อยู่ระหว่างการพัฒนา
แพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะใน
การติดตามสถานการณ์ 
การผลิตข้าว
-จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง 
10 รายการ
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.3893 ล้านบาท        
(ร้อยละ 20.38)

7.โครงการสร้างเครือข่าย
บริการเคร่ืองจักรกลทางการ
เกษตรร่วมกันของชุมชน 

(กสก.)
1) ผลการด าเนินงาน
-ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สร้างเครือข่ายบริการ
เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ครบตามเป้าหมาย
-จัดเวทีวางแผนการด าเนนิงาน 
ครบตามเป้าหมาย
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.0463 ล้านบาท       
(ร้อยละ 59.79)

8.โครงการศึกษาการพัฒนา
นวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร 

(สศก.)
1. ผลการด าเนินงาน
1) การศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนา
การเกษตร อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล   
และประมวลผล
2) การศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด าเนินการจัดท าเค้าโครงการ
ศึกษาวิจัย และเสนอเค้าโครงการวิจัย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างรวบรวมขอ้มูลและประมวลผล
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.3860 ล้านบาท (ร้อยละ 79.20)

ส่งเสริมเกษตรกรสูเ่ทคโนโลยเีกษตรอัจฉริยะ โดยการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยดี้านเกษตรอัจฉริยะ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิตดว้ยเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 83.64
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เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาค
เกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และเข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบ
นิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 10 (ปี 2561-2565)
2) สินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม(ปี 2561 – 2565) 

งบประมาณ 2,033.3742  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,074.6771  ล้านบาท ร้อยละ 52.85

ผลการด าเนินงาน เฉลี่ยร้อยละ 82.55

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

2. โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

- สนับสนุนการเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม 
Agri-Map แล้วร้อยละ 94.81 ของเป้าหมาย
ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ โดย 
สศก. จัดท าแนวทางการจัดท าเขตส่งเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญแล้วร้อยละ 
87.50 ของเป้าหมาย

- ส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ครบตามเป้าหมาย 3,274 
แปลง ท าแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่แล้ว
ร้อยละ 107.40 จัดท าแปลงเรียนรู้ฯ ร้อยละ 40.98 
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 72.92
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการถ่ายทอดความรู้
การผลิตตามาตรฐาน ร้อยละ 98.50 และซักซ้อมครู
บัญชีอาสา ร้อยละ 100.25

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดย
อบรม ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแล้วทั้ง 13 ชนิดสินค้า 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 99.32 จาก
เป้าหมาย 15,000 ราย 

4. โครงการผลิตและขยายพันธุ์ดีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

- ด าเนินการผลิตและขยายพันธุ์ดี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรแล้ว ร้อยละ 
67.06 ของเป้าหมาย 1,200,000 ตัน 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

- จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ร้อยละ 
131.44 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ด าเนินการผลิต ร้อยละ 
151.67 ของเป้าหมาย ผลิตสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ร้อย
ละ 93.69 ของเป้าหมาย และสัตว์ที่ได้รับการบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ร้อยละ 84.39 ของเป้าหมาย

7. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ
- การพัฒนาลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน 1,300 ไร่ ครบตามเป่าหมาย การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้แล้ว ร้อยละ 19.20 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง และลุ่มน้ าสาละวินแล้ว ร้อยละ 46.94 พัฒนาลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลาแล้ว ร้อยละ 60.00 พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดงแล้ว ร้อยละ 62.96 พัฒนา
และเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการแล้ว ร้อยละ 40.79 และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม
ในพื้นที่ทุ่งมหาราชแล้ว ร้อยละ 50.00

ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565

5. โครงการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าว

- อยู่ระหว่างผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี  ชั้นพันธุ์คัด  พันธุ์หลัก
เป้าหมาย 3,030 ตัน ขณะที่ผลิต
พั น ธุ์ ข ย า ย แ ล ะ พั น ธุ์ จ า ห น่ า ย 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 48.59 ของ
เป้าหมาย
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