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ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มี

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน 18 โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามในพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 

1.1 ภาพรวม 
1.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 285,227,314 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.38 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

555,130,250 บาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการมีผลการเบิกจ่าย มากกว่าร้อยละ 80.00 แต่เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุดร้อยละ 75.98 ของงบประมาณทั้งหมด สามารถเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 40.00 ส่วนงบประมาณที่เหลือได้กันเงินเเหลื่อมปี 
ในการดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย และค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานเวนคืน สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีผลการเบิกจา่ย
สูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี มีผลเบิกจ่าย 2,032,660 บาท ครบตามเป้าหมายรองลงมาโครงการศูนย์บริการ
และพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลเบิกจ่าย 3,428,079 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,428,370 บาท 
และโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลเบิ กจ่าย 2,022,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 2,022,620 บาท สำหรับโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มีผลการเบิกจ่าย 
18,151,452 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.51 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 25,033,990 บาท และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีผลการเบิกจ่าย 25,669,567 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 27,277,550 บาท ตามลำดับ (ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
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1.1.2 ผลการดำเนินงาน (ตารางแสดงผลการดำเนินงาน) 
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 8,354 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.98 ของเป้าหมาย 8,112 ราย 
กลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่ม และสถาบันเกษตรกร 24 แห่ง ครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้ได้ดำเนินการกำกับ และแนะนำการทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมการทำบัญชี 
1,823 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร1,117 ราย คิดเป็นร้อยละ 114.45 ของเป้าหมาย 
976 ราย กลุ่มเกษตรกร 52 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 104.00 ของเป้าหมาย 50 กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน 6 โรงเรียน และส่งเสริมการปลูกข้าว 45 ไร่ ครบตาม
เป้าหมาย 

1.3) การจัดทำแปลงสาธิต/ แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ ด้านการเกษตร 13,442 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.63 ของเป้าหมาย 
14,670 ไร่ และจุดเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

1.4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด 8,000 ก้อน ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ในการจัดทำจุดเรียนรู้
ด้านปศุสัตว์ 792 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.76 ของเป้าหมาย 786 ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมอาชีพ 2,575 ตัว คิดเป็นร้อยละ 131.38 ของเป้าหมาย 
1,960 ตัว และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร 2,010,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.50 ของเป้าหมาย 2,000,000 ตัว 

1.5) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์พืช 4,000 ต้น ผลิตก้อนเชื้อเห็ด 3,000 ก้อน ครบตามเป้าหมาย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 400 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 1,000 กิโลกรัม แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 ไร่ แปลงพืชอาหารสัตว์ 30 ไร่ ครบตามเป้าหมาย เสบียงหญ้าแห้ง 20 ตัน 
ครบตามเป้าหมาย ผลิตพันธุ์สัตว์ 7,707 ตัว คิดเป็นร้อยละ 116.24 ของเป้าหมาย 6,200 ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 7,898,500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 102.58 
ของเป้าหมาย 7,700,000 ตัว 

1.6) การขยายผลสู่เกษตรกร ดำเนินการขยายผลการวิจัย และองค์ความรู้สู่เกษตรกร 311 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.91 ของเป้าหมาย 362 ราย 
และขยายผลสู่พื้นที่แปลงเกษตร 206 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
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2) โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2,631 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.07 ของเป้าหมาย 2,954 ครั้ง 

และเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก จำนวน 144,527 ราย คิดเป็นร้อยละ 117.27 ของเป้าหมาย 123,240 ราย 
2.2) โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่าย

ปราชญ์ชาวบ้านให้เกษตรกร 2,217 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.24 ของเป้าหมาย 2,280 ราย 

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล ร้อยละ 
1 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 4,504,690 4,400,627 97.69 

2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 685,100 576,100 84.09 

3 โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 421,771,715 168,697,115 40.00 

4 โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ือดำเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พ้ืนที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

326,425 322,880 98.91 

5 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,428,370 3,428,079 99.99 

6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,022,620 2,022,070 99.97 

7 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ 2,085,730 1,898,530 91.02 

8 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 2,032,660 2,032,660 100.00 

9 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 1,735,600 1,719,441 99.07 

10 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2,381,500 2,347,085 98.55 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล ร้อยละ 

11 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 27,277,550 25,669,567 94.11 

12 โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  3,120,600 3,058,926 98.02 

13 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2,083,210 2,072,110 99.47 

14 โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 371,500 354,092 95.31 

15 โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดเชียงใหม่ และเลย 29,044,510 22,011,968 75.79 

16 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน 6,302,550 6,137,579 97.38 

17 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 20,792,870 20,318,866 97.72 

18 โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 25,033,990 18,151,452 72.51 

รวม 555,001,190 285,219,146 51.39 

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และตดิตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ ราย 8,112 8,354 102.98 
  กลุ่ม 6 6 100.00   

แห่ง 24 24 100.00  
2. กำกับ แนะนำ การจัดทำบัญชี ราย 1,823 1,823 100.00  
3. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ราย 976 1,117 114.45   

กลุ่ม 50 52 104.00   
โรงเรียน 6 6 100.00   

ไร่ 45 45 100.00  
4. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 14,670 13,442 91.63   

แห่ง 8 8 100.00  
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

    
 

5.1 สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ก้อน 8,000 8,000 100.00  
5.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลง

สาธิต/แปลงเรียนรู้ 
ตัว 786 792 100.76 

 
5.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริม

อาชีพ 
ตัว 1,960 2,575 131.38 

 
5.4 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร ตัว 2,000,000 2,010,000 100.50  

6. ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย 
    

 
6.1 ผลิตพันธุ์พืช ต้น 4,000 4,000 100.00 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
โครงการ กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

 6.2 ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ก้อน 3,000 3,000 100.00  
6.3 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 1,000 400 40.00  
6.4 แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว ไร่ 20 20 100.00  
6.5 แปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ 30 30 100.00  
6.6 เสบียงหญ้าแห้ง ตัน 20 20 100.00  
6.7 ผลิตพันธุ์สัตว ์ ตัว 6,200 7,207 116.24  
6.8 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 7,700,000 7,898,500 102.58  

7. การขยายผล 
    

 
7.1 ขยายผลสู่เกษตรกร ราย 362 311 85.91  
7.2 ขยายผลสู่พื้นที ่ ไร่ 206 206 100.00 

2. โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้ง 2,954 2,631 89.07 

 
2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 123,240 144,527 117.27  
3. การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน 

ราย 2,280 2,217 97.24 

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และตดิตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
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1.2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1.2.1 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว 

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จ 
ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็ จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร ขยายผลองค์ความรู้ สู ่
ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ ดีพึ่งตนเองได้ 
พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ขยายผลองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่ประชาสัม พันธ์เชิงรุกแก่
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายของโครงการ หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ 1 ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน 7 ตำบล หมู่บ้าน
เร่งด่วน อันดับ 2 ประกอบด้วย 41 หมู่บ้าน 4 ตำบล หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ 3 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน 2 ตำบล แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
งบประมาณ 4,504,690 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,400,627 บาท (ร้อยละ 97.69) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การฝึกอบรมเกษตรกรในส่วนกรมวิชาการเกษตร 478 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.22 

ของเป้าหมาย 450 ราย กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ในส่วนกิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกรในส่วนกรมวิชาการเกษตร  120 ราย เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ 50.00 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีประมง 200 ราย ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กลุ่ม
เกษตรกร 1 กลุ่ม 10 ราย ดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ 50 ราย และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ 61 ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 5 ไร่ ส่งเสริมการทำประมง
โรงเรียน 4 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ปลูกพืชอาหารสัตว์ 20 ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 200 ไร่ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ 50 ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ 
ครบตามเป้าหมาย 

1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 400 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 1,000 กิโลกรัม ผลิตพันธุ์
สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร 873,500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 109.19 ของเป้าหมาย 800,000 ตัว สาธิตการเลี้ยงลูกสัตว์ปีก 100 ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก 2,000 ตัว ส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 30 ราย ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 200 ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร 20 ราย และสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 1 ราย ครบตามเป้าหมาย 
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1.4) ด้านการอำนวยการ และการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 1 ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จำนวน 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2563 ภายใตโ้ครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ผ่านการอบรม จำนวน 45 ราย สรุปได้ ดังนี้ 

2.1) การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 91.11 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.89 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม 
และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 68.89 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 57.78 เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต 
ร้อยละ 46.67 เพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ 20.00 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 8.89 เพ่ือร่วมประชุมเก่ียวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 

2.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 โดยผู้
ผ่านการอบรมร้อยละ 40.86 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 36.56 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 18.28 ระดับปานกลาง และร้อย
ละ 4.30 ระดับน้อย 

2.3) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 85.29 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 56.47 นำความรู้ที่
ได้รับไปใช้บางส่วน และร้อยละ 43.53 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.71 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา และขาด
เงินทุน จึงไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ 

2.4) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ส่งผลให้มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภค เฉลี่ยปีละ 
3,311.11 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ เฉลี่ยปีละ 4,395.56 บาทต่อครัวเรือน 

2.5) ด้านสังคม เกษตรกรร้อยละ 75.56 ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอ่ืน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ การทำปุ๋ยหมัก การทำ
ก้อนเชื้อเพาะเห็ด และร้อยละ 24.44 ไม่ได้มีการรวมกลุ่มเนื่องจากต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปงานเกษตรของตนเองเป็นหลัก 

2.6) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรร้อยละ 86.67 เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น  สิ่งมีชีวิตในดินมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น (ไส้เดือน) เพิ่มมากขึ้น สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และร้อยละ 13.33 พบว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.7) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ 71.11 นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนต่อ เช่น การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด และการตอนกิ่งมะนาว 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.89 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาต้องทำกิจกรรมในฟาร์มของตนเอง 
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2.8) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่ค่า
คะแนน 4.44 โดยมีความพึงพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.32 พึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.69 และมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.43 

2.9) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโครงการฯ ค่อนข้างมากจึงส่งผลให้เกษตรกร
ไม่สะดวกเดินทางมาฝึกอบรม หรือชมแปลงสาธิต ภายในโครงการฯ ดังนั้นหน่วยงานควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ทาง
การเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามกลุ่มของเกษตรกร อีกท้ังเกษตรกรยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมอำนาจการต่อรองราคาสินค้าเกษตรได้ 

1.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร หน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอ รสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม้ให้มีความรู 
ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์ กรประชาชน ให้มี
ขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชน
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดยโสธร งบประมาณ 685,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 576,100 บาท (ร้อยละ 84.09) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

1.1.1) ด้านวิชาการเกษตร ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 100 ราย และขยายผลงานศึกษา/งานวิจัยสู่เกษตรกร จำนวน 
30 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.1.2) ด้านหม่อนไหม อบรมหลักสูตรฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการสาวไหม 20 ราย ครบตามเป้าหมาย 
1.1.3) ด้านสหกรณ์ และการจัดทำบัญชี ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 1 แห่ง จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนว

พระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) 1 ครั้ง 30 ราย อบรมการจัดทำบัญชีเกษตรกรในพ้ืนที่ 100 ราย ให้การกำกับ และ
แนะนำการจัดทำบัญชี 100 ราย และติดตามการทำบัญชีของเกษตรกร 100 ราย ครบตามเป้าหมาย 
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1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตด้านวิชาการเกษตร 2 ไร่ และแปลงสาธิตด้านการพัฒนาที่ดิน โดยจัดทำแปลง
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 200 ไร่ แปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ 50 ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน 3 ไร่
ครบตามเป้าหมาย 

1.3) การอำนวยการโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพ้ืนที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 
จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี้ 
2.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรทุกรายทราบข่าวการดำเนินงานของโครงการฯ จากสื่อบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่

ร้อยละ 85.00 ทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ รองลงมาร้อยละ 10.00 ทราบจาก ผู้นำชุมชน และร้อยละ 5.00 ทราบจากเพ่ือนบ้าน 
2.2 การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 เคยเข้าไปใช้บริการภายในโครงการฯ ซึ่งการใช้บริการของเกษตรกร ได้แก่ 

ร้อยละ 50.00 เข้าไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ การเพาะชำต้นกล้ายางนา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 43.75 เข้าไปรับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำบัญชีครัวเรือน การรวมกลุ่มสหกรณ์ และร้อยละ6.25 เคยเข้าร่วมประชุมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 20.00 
ไม่เคยเข้าไปใช้บริการเนื่องจากอายุมากแล้วการเดินทางไม่สะดวกและเข้าใจว่าต้องเป็นสมาชิกของโครงการฯ จึงจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 

2.3 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในภาพรวมเกษตรกรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.05 ซึ่งเกษตรกร
ร้อยละ 80.00 มีความเข้าใจระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 12.50 เข้าใจระดับมาก และร้อยละ 7.50 เข้าใจระดับน้อย 

2.4 การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชทุกรายนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
โดยนำไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ ด้านการจัดทำบัญชีและสหกรณ์ทุกรายได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยร้อยละ 75.00 
นำความรู้ไปใช้เพียงบางส่วน และร้อยละ 25.00 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด 

2.5 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกรายมีการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 50.00 มีการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปเห็ด ส่วนเกษตรกรที่เหลือได้ปลูกยางนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 25.00 



 
 

1-11 
 

2.6 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกษตรกรที่นำความรู้ไปปรับใช้ร้อยละ 50.00 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 80.00 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเฉลี่ย 1,833 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และจากการจำหน่ายเห็ดโคน เห็ดเผาะเฉลี่ย 29,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนเกษตรกรร้อยละ 20.00 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้จากการบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เอง ซึ่งมีรายจ่ายลดลงเฉลี่ย 18,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

2.7 ความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ร้อยละ 50.00 ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 ไม่ได้นำไปเผยแพร่
เนื่องจากสุขภาพไม่ดี มีอายุมาก และไม่มีเวลา นอกจากนี้ภายหลังการอบรมเกษตรกรร้อยละ 80.00 ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ โดยร้อยละ 56.25 รวมกลุ่ม
เพาะเห็ด รองลงมาร้อยละ 25.00 กลุ่มทอผ้าไหม และร้อยละ 18.75 กลุ่มเพาะกล้ายางนา ส่วนเกษตรกรร้อยละ 20.00 ไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากอายุมาก มีปัญหา
สุขภาพ และต้องดูแลผู้ป่วย 

2.8 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 
โดยร้อยละ 74.47 พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 20.00 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 5.53 พึงพอใจปานกลาง 

2.9 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพส่วนใหญ่นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพียง
บางส่วน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับในระดับปานกลาง อีกทั้งต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรา ยได้ให้กับครัวเรือน 
และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ เช่น การปลูกพืชในโรงเรือน การเลี้ยงมดแดง การเลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลาในกระชัง  ดังนั้นหน่วยงานที่ให้การพัฒนาควร
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเกิดการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร รวมถึงการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าเพ่ือให้เกิดรายได้ในชุมชน นอ กจากนี้ควรมี
การติดตามและให้คำแนะนำเพ่ิมเติมจากความรู้ที่ได้รับ เพ่ือพัฒนาและต่อยอดความรู้ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

1.2.3 โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค 
และการประปา รักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็ม และน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 94,800 ไร่ งบประมาณ
ก่อสร้างทั ้งโครงการ 1,282,000,000 บาท เบิกจ่ายสะสมแล้ว 1,037,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.91 ในปีงบประมาณ 2564 ได้ร ับงบประมาณ 
421,771,715 บาท เบิกจ่ายแล้ว 168,697,115 บาท (ร้อยละ 40.00) 

1) ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โดยในปีงบประมาณ 2564 

กำหนดเป้าหมายการก่อสร้างเพิ่มเติมร้อยละ 5.00 ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ 4.81 โดยดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายระยะทาง 9 กิโลเมตร คิดเป็น
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ร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 10 กิโลเมตร และคลองระบายน้ำระยะทาง 2.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 3 กิโลเมตร รวมถึงรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพ้ืนที่จากเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ที่ได้รับการอบรม และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการผลิตพืช
ชนิดใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรภายหลังได้รับประโยชน์จากน้ำชลประทาน ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับศักยภาพพ้ื นที่ รวมถึง
พัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สรุปได้ดังนี้ 

2.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรทุกรายรับทราบข่าวสารการดำเนินงานของโครงการจากผู้นำชุมชน 
2.2 การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรทุกรายเคยเข้าไปใช้บริการภายในโครงการฯ ซึ่งเกษตรกรเข้าไปใช้บริการในด้านการท่องเที่ยว พักผ่อน

ภายในโครงการฯ ใช้น้ำเพ่ือการเกษตร และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำ 
2.3 การได้รับอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรทุกรายได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการการผลิต

ไม้ผลคุณภาพ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
การปรับเปลี่ยนไปผลิตพืชชนิดใหม่ 

2.4 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในภาพรวมเกษตรกรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 ซึ่งเกษตรกร
ทุกรายมีความเข้าใจระดับปานกลางในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพืช ด้านการพัฒนาที่ดิน และด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านพืช ด้านพัฒนาที่ดิน และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ทุกรายนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน 

2.6 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกรายมีการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร โดยการปลูกไม้ผลเสริมพืชเดิม และการปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมกับชนิดพืชก่อนปลูก 

2.7 ความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ทุกรายยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน และทดลอง
ทำในพื้นที่ของตนเองก่อน 
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1.2.4 โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ รมนาถบพิตร 
เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดสารเคมี เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรร มชาติสำหรับ
นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผ ลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
โครงการพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็น สมาชิก โครงการ
พระราชดำริ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม งบประมาณ 326,425 บาท เบิกจ่ายแล้ว 322,880 บาท (ร้อยละ 98.91) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 30 ราย 

และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร 3 ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. 43 ในพื้นที่ค่าย

นเรศวร 2 ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. 43 ในพ้ืนที่ ค่ายพระรามหก 12 ไร่ ดูแลแปลงผักในโรงเรือนกางมุ้ง และพืชผักในภาชนะ 1 โรงเรือน ครบตามเป้าหมาย 
1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด 6,000 ก้อน ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์

ปฏิบัติการ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง 
1.4) การอำนวยการโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตาม
โครงการฯ จำนวน 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามการดำเนินงาน ปี 2563 
ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” พ้ืนที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การปลูก
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พืชไร่และพืชหลังนา” ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนใน
พื้นที่ค่ายนเรศวร จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรม เทคนิคด้านการปลูกพืช การเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ การใช้ปุ๋ย เพื่อปรับ
สภาพดินให้เมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

2.1) การใช้บริการของโครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ือดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พ้ืนที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 93.33 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.67 ยังไม่เคยเข้า
เยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 75.56 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต รองลงมาร้อยละ 66.67          
เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ และร้อยละ 17.78 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  

2.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ผู้ผ่านการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “การปลูกพืชไร่และพืชหลังนา” มีความ
เข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ระดับมากด้วยค่าคะแนน 3.68 โดยมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 45.93 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 
42.96 และระดับมากที่สุด ร้อยละ 11.11 

2.3) ความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการ 
2.3.1) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อเนื้อหาความรู้ที่สอนตามหลักสูตร ในระดับมากที่สุด

ด้วยค่าคะแนน 4.04  
2.3.2) การศึกษาดูงานที่ จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ระดับมาก

ที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.02  
2.4) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2.4.1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย และรายได้ ผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 86.67 มีรายจ่ายในครัวเรือน
ลดลง ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำของที่ปลูกและเลี้ยงเองมาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 6,200 บาทต่อปี และร้อยละ 13.33 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
รายจ่าย สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ พบว่า ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 26.67 นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการจำหน่ายเห็ด ผัก ไม้ผล ไก่ และไข่ไก่ 
เฉลี่ย 7,600 บาทต่อปี และร้อยละ 73.33 นำไปปฏิบัติแล้วยังไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 

2.4.2) ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 57.78 มีการการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด       
และร้อยละ 42.22 ไม่มีการรวมกลุ่ม เนื่องจากผู้ผ่านการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจจึงไม่มีเวลามารวมกลุ่มรวมกลุ่มกับผู้ผ่านการอบรมรายอื่น 
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2.4.3) ด้านการขยายองค์ความรู้ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 35.56 ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อ สำหรับเรื่องที่นำไปถ่ายทอด
ให้แก่บุคคลอื่น เช่น การเพาะเห็ด การปลูกไม้ผล ส่วนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 64.44 ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนต่อเนื่องจากผู้ผ่านการอบรมเป็นข้าราชการ
ตำรวจซึ่งต้องรับผิดชอบงานประจำทำให้ไม่มีเวลาไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 

2.4.4) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 82.22 เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
สิ่งมีชีวิตในดิน (ไส้เดือน) มีปริมาณเพิ่มขึ้น สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และร้อยละ 17.78 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 

2.5) ประเด็นที่พบ 
งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอำเภอค่อนข้าง

น้อย และบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการซี่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ยังมีทักษะความรู้ ความชำนาญทางด้านการเกษตรค่อนข้างน้อย 
2.6) ข้อเสนอแนะ 

สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงานของโครงการฯ และส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมองคค์วามรู้ทางการเกษตรให้แก่บุคลากรที่ดำเนินงานโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากขึ้น โดยกรมพัฒนาที่ดิน ควรส่งเสริ ม
เรื่องการเสริมอินทรียวัตถุในดิน การไถกลบปุ๋ยพืชสดในดิน การปรับปรุงดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมด้านการปลูกพืช ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เป็นต้น 

1.2.5 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับ
ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ตามแนวพระราชดำริ 
และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชน เป้าหมาย พื้นที่ 6 หมู่บ้านในตำบลผาบ่อง อำเภอ
เมืองแม่ฮอ่องสอน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ 5 บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ 11 
บ้านม่อนตะแลง และพ้ืนที่ 7 หมู่บ้านในตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู หมู่ 4 บ้านในสอย (ศูนย์ในสอย ) หมู่ 6 บ้านสบป่อง หมู่ 7 
บ้านสบสอย หมู่ 8 บ้านไม้แงะ หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ และหมู่ 13 บ้านดอยแสง งบประมาณท่ีได้รับ 3,428,370 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,428,079 บาท (ร้อยละ 99.99) 
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1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การจัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิต ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช 44 ไร่  การดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลง

รวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงการผลิตกล้วยไม้ และผักไฮโดรโปนิกส์ 1 ไร่  แปลงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 1 ไร่ แปลงการผลิตเมล่อน 4 โรงเรือน แปลงพืชสมุนไพร 1 ไร่ 
และแปลงการผลิตกุหลาบ 1 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 2 ไร่/ตัน 
ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน 10 ไร่ การสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน 1  ไร่ และบริหารจัดการแปลงหม่อน 3 ครั้ง จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 
การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก พด. และการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ รวม 160 ไร่ และจัดปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพ้ืนที่โครงการ 
1 โครงการ ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช 80 ราย พร้อมขยายผลสู่
เกษตรกร 20 ราย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผลด้านข้าว 100 ราย ด้านปศุสัตว์ 20 ราย รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร 1 
กลุ่ม 10 ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 10 ราย 100 ตัว ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย พร้อมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่าย
เกษตรกร และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ 500,000 ตัว ด้านการจัดทำบัญชี พร้อมกำกับ/แนะนำ และติดตามจัดทำบัญชี 75 ราย ด้านหลักสูตรการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย พร้อมทั้งจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม ด้านการแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวนาให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียม
จัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 1 แห่ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในพ้ืนที่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำ
อาชีพอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ครั้ง 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.3) การอำนวยการโครงการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 1 ครั้ง การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง และการจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ ปี 2563 ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

2.1) กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก ดำเนินการโดยสำนักปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์ มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับการฝึกอบร มหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์
ปีก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน การสุขาภิบาลที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ โรคและหลักการป้องกันโรค การผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ และ
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การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรม ได้แก่ ไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน 20 ตัว อาหารไก่  30 กิโลกรัม กระปุกน้ำ ถังอาหาร จากการสัมภาษณ์
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

2.1.1) การใช้บริการของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร ร้อยละ 83.33 ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และ
ใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.67 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 83.33 เข้ามาภายใน
ศูนย์ฯ เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต รองลงมาร้อยละ 50.00 เพ่ือรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 33.33 เพื่อฝึกอบรมอาชีพและเพ่ือท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 16.67 เพื่อร่วมประชุม 

2.1.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมระดับมากด้วยค่าคะแนน 3.83 โดยร้อยละ 
50.00 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 33.33 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 16.67 มีความรู้ความเข้าใจใระดับมากที่สุด  

2.1.3) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีกทุกรายนำความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ประโยชน์บางส่วน เนื่องจากเพ่ือนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน ในส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด 

2.1.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า  
(1) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 โดยมีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุดต่อเนื้อหาความรู้ที่สอนตามหลักสูตร ระยะเวลาที่จัดอบรมตามหลักสูตร ปัจจัยการผลิตที่ได้รับแจก และการฝึกปฏิบัติ และมีความพึงพอใจระดับ
มากต่อจำนวนเกษตรกรที่ให้จัดอบรม  

(2) ด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 
4.80 ทั้งในด้านความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ความชัดเจนในการสอนให้เข้าใจ เทคนิค/ วิธีการที่ใช้ในการสอน การตอบข้อซักถาม และการ เปิดโอกาสให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วม 

(3) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อสถานที่จัดฝึกอบรม และความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่
ฝึกอบรม ระดับมากท่ีสุดด้วยค่าคะแนน 4.83 

2.1.5) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 83.33 นำความรู้ไป
ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น เช่น การให้วัคซีนไก่ การเลี้ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติ      
แทนการเลี้ยงในเล้าเพื่อลดความเครียดของไก่ ให้อาหารจากธรรมชาติ การพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้มีคุณภาพดีขึ้น และร้อยละ 16.67 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
เพราะปฏิบัติมาก่อนแล้ว 
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2.1.6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 
ครัวเรือนของเกษตรกรได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 83.33 และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 16.67 

2.1.7) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
(1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายจ่าย และรายได้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 83.33 รายจ่าย

ลดลง โดยสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 1,757 บาทต่อปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายได้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
66.67 นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วยังไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้ เนื่องจากผลิตไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน และ ร้อยละ 33.33 นำไปปฏิบัติแล้วรายได้เพ่ิมข้ึน จากการ
จำหน่ายไก่ ไข่ไก่ เฉลี่ย 3,132 บาทต่อปี 

(2) การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ ร้อยละ 50.00 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 50.00 ไม่ได้นำความรู้
ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ เนื่องจากเห็นว่าคนในชุมชนก็ผ่านการอบรมเหมือนกัน และไม่มีเวลาถ่ายทอด สำหรับเรื่องที่เกษตรกรนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ เช่น 
เรื่องการดูแลไก่ การหยอดยาวัคซีนไก ่

2.1.8) ความต่อเนื่องของการนำความรู้มาปฏิบัติในปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้ น และ
ยังนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 66.67 นำความรู้ไปปฏิบัติบางส่วน และ ร้อยละ 33.33 นำความรู้ไปปฏิบัติทั้งหมด 

2.2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน กรมประมง มี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย ในพื้นที่บ้านม่อนตาแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลากิน
พืช 1,500 ตัว/ราย อาหารปลากินพืช 2 กระสอบ/ราย ได้รับการทบทวนความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา จากที่เคยอบรมมาแล้วในปีงบประมาณ 2562 และการแก้ปัญหาการ
เลี้ยงปลา จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

2.2.1) การใช้บริการของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรทุกราย เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการใน
ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ โดยเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมในศูนย์ฯ เพื่อศึกษาดูงานจากจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ 63.64 เพื่อฝึกอบรมอาชีพ และรับปัจจัยการ
ผลิต ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 45.45 ส่วนที่เหลือเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร่วมประชุมเนื่องในโอกาสต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 9.09 

2.2.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม จากการอบรมความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในปีงบประมาณ 2562 และได้รับการทบทวนความรู้
ในปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรมีความเข้าใจต่อการเลี้ยงปลา ระดับมากด้วยค่าคะแนน 4.10 โดยมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60.00 รองลงมามี
ความรู้ความเข้าใจระดับมาก และระดับปานกลาง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 30.00 

2.2.3) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 70.00 และนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน ร้อยละ 30.00 โดยเกษตรกรได้นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทุกราย 
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2.2.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า  
(1) ด้านการทบทวนความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการทบทวนความรู้ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 ต่อ เนื้อหาที่

ทบทวน จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาการทบทวนความรู้ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับ  
(2) ด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 

4.76 ต่อความชัดเจนในการสอนให้เข้าใจ การตอบข้อซักถาม การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วม ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการสอน 
(3) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อสถานที่ฝึกอบรมในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 ทั้งในด้าน

ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม และสถานที่จัดฝึกอบรม  
2.2.5) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรทุกรายได้นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 45.45 ให้ความสำคัญต่อการ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 27.27 ลดการใช้สารเคมีในการทำ
เกษตร ร้อยละ 18.18 ปรับเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และทำการเกษตรแบบยั่งยืน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 9.09 

2.2.6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
ครัวเรือนได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 90.90 และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 54.55 

2.2.7) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
(1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายจ่าย และรายได้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 63.64 มีรายจ่าย

ลดลงจากการลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือน เฉลี่ยเดือนละ 675 บาท ในส่วนของรายได้ เกษตรกร ร้อยละ 72.73 มีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการ
จำหน่ายปลา เฉลี่ยเดือนละ 777 บาท 

(2) การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ ร้อยละ 63.64 เช่น เรื่องวิธีการดูแลปลา การทำอาหาร
ปลาจากธรรมชาติ การปรับสภาพน้ำ และไม่ได้นำถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อ ร้อยละ 36.36 เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในชุมชนผ่านการอบรมเหมือนกัน 

2.2.8) ความต่อเนื่องของการนำความรู้มาปฏิบัติต่อเนื่องถึงปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรยังนำความรู้ที่เคยได้รับไปปฏิบัติอยู่ทั้งหมด ร้อยละ 54.55 
และนำความรู้ไปปฏิบัติบางส่วน ร้อยละ 45.45 

2.3) ประเด็นที่พบ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงไก่ ทำให้เกษตรกร
สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในด้านการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และมี
ข้อจำกัดเรื่องจำนวนสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
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2.4) ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มเป้าหมายจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 - 3 ปี เพื่อให้
เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล ะสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง ส าธิตและแสดงไว้เป็นองค์
ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และพัฒนาการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการ
เรียนรู้สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ 5 ,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่
ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน 4 หมู่บ้าน และขยายผล
ตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ งบประมาณ 2,022,620 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2,022,070 บาท (ร้อยละ 99.97) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาวโดยการปลูกข้าวสาลีพันธุ์ฝางด้วยวิธีการให้น้ำ 2 

ไร่ การสาธิตการเลี้ยงแพะ แกะ พ่อแม่พันธุ์ 40 ตัว และผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น 20 ตัว จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช 31 ไร่ ดูแลแปลงแม่พันธุ์
และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น 3 ไร่ แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง 1 ไร่ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ 2 ไร่ 
การดูแลขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ 1 โรงเรือน การจัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า 1 ครั้ง การสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี) 1 ไร่ 
สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล) 1 ไร่ ผลิตและเพาะชำหม่อนผลสดปลูกภายในโครงการ และสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบ
ดำ ถุงดำ) 1,000 ต้น การสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก พด. และการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์ รวม 120 ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนา
ที่ดินและดูแลรักษาพ้ืนที่โครงการ 1 โครงการ การจัดทำแปลงศึกษาพันธุ์ข้าวนาที่สูง 1 ไร่ แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวนาขั้นบันได 2 ไร่ และการปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุง
ดิน 5 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.33 
ของเป้าหมาย 60 ราย พร้อมขยายผลสู่เกษตรกร 14 ราย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผลด้านข้าว 200 ราย ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 50 ราย พร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ด้านปศุสัตว์ 20 ราย รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
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3 กลุ ่ม 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 300 ของเป้าหมาย 1 กลุ ่ม 10 ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 14 ราย 100 ตัว ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย พร้อมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ 500,000 ตัว ด้านการจัดทำบัญชี พร้อมกำกับ แนะนำ 
และติดตามการจัดทำบัญชี 75 ราย ด้านการแนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและ
มีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 1 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อ
เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ครั้ง 30 ราย ครบตาม
เป้าหมาย 

1.3) การอำนวยการโครงการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามผลการดำเนินงาน ในพ้ืนที่ 2 ครั้ง การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง
เพ่ือจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ ปี 2563 ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสัมภาษณ์ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

2.1) กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก ดำเนินการโดยสำนักปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์ มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านขยายผลบ้านตูน ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยง
สัตว์ปีก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน การสุขาภิบาลที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ โรคและหลักการป้องกันโรค การผลิตอาหารต้นทุนต่ำ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมทุกราย ได้แก่ ไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน 20 ตัว อาหารไก่ 30 กิโลกรัม เวชภัณฑ์ 1 ชุด กระปุกน้ำ ถังอาหาร จากการสัมภาษณ์
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

2.1.1) การใช้บริการของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เนื่องพื้นที่ของเกษตรกรอยู่ไกลจากพื้นที่ตั้ง
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ ทำใหเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการจากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ โดยตรง 

2.1.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก มีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่
อบรม ระดับปานกลางด้วยค่าคะแนน 3.33 โดยเกษตรกรร้อยละ 66.67 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 33.33 

2.1.3) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรร้อยละ 83.33 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน และร้อยละ 16.67 
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด 

2.1.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า  
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(1) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32 โดยมีความพึง
พอใจระดับมากท่ีสุดต่อเนื้อหาความรู้ที่สอนตามหลักสูตร ระยะเวลาที่จัดอบรมตามหลักสูตร การฝึกปฏิบัติ ปัจจัยการผลิต และจำนวนเกษตรกรที่ให้จัดอบรม  

(2) ด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากท่ีสุด ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.47 โดยมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดต่อความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ความชัดเจนในการสอนให้เข้าใจ เทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการสอน การตอบข้อซักถาม และการ
เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 

(3) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสถานที่จัดฝึกอบรม และความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม ในระดับ
มากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 

2.1.5) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75.00 นำความรู้ไป
ปรับเปลี ่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี ้ยงสัตว์ให้ดีขึ ้น เช่น การให้วัคซีนไก่ การเลี ้ยงไก่แบบในเล้า                  
และให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 25.00 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ เนื่องจากไก่ที่ได้รับตายด้วยโรคระบาด 

2.1.6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ผู้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 72.73 ครัวเรือนของเกษตรกรได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 45.45 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 9.09  

2.1.7) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
(1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายจ่าย และรายได้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 

44.44  มีรายจ่ายลดลงเนื่องจากนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน โดยสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,000 บาทต่อปี 
(2) การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ 88.89 เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในชุมชนผ่าน

การอบรมเหมือนกัน และตนเองยังดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จ ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 11.11 นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน ได้แก่ เรื่องวิธีการดูแลไก่ การ
หยอดยาวัคซีน 

2.1.8) ความต่อเนื่องของการนำความรู้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ ยงไก่
พันธุ์แม่ฮ่องสอน โดยยังนำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติอยู่บางส่วน ร้อยละ 77.78 นำความรู้ไปปฏิบัติทั้งหมด และไม่นำความรู้ไปปฏิบัติแล้ว ในสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 11.11 

2.2) กิจกรรมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน กรม
ประมง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย ในพ้ืนที่บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับสนับสนุนพันธุ์
ปลากินพืช 1,500 ตัว/ราย อาหารปลากินพืช 2 กระสอบ/ราย ได้รับการทบทวนความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาจากท่ีเคยอบรมในปีงบประมาณ 2562 และการแก้ปัญหาการ
เลี้ยงปลา จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 
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2.2.1) การใช้บริการของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกษตรกรผู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 
62.50 ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 40.00 เพื่อศึกษาดูงานจากจุดเรียนรู้/แปลง
สาธิต ส่วนที่เหลือร้อยละ 37.50 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ เนื่องจากไม่มีเวลา และอายุเยอะแล้วเดินทางไม่สะดวก 

2.2.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม จากความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาที่ได้อบรมในปีงบประมาณ 2562 และได้รับการทบทวนความรู้
ในปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรมีความเข้าใจต่อการเลี้ยงปลา ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.25 โดยเกษตรกรร้อยละ 50.00 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
รองลงมาร้อยละ 37.50 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด และร้อยละ 12.50 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  

2.2.3) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน 
ร้อยละ 62.50 และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 37.50 ส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทุกรายได้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 

2.2.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า  
(1) ด้านการทบทวนความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการทบทวนความรู้ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 โดยมีระดับมาก

ที่สุดต่อจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เนื้อหาที่ทบทวนความรู้ ระยะเวลาการทบทวนความรู้ และต่อปัจจัยการผลิต  
(2) ด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ในด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 

4.49 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วม เทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการสอน ความชัดเจนในการสอนให้
เข้าใจ และการตอบข้อซักถาม 

(3) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม และสถานที่จัดฝึกอบรม ในระดับ
มากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 

2.2.5) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรทุกรายได้นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น ร้อยละ 75.00 และให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดี
ขึ้น ร้อยละ 37.50 

2.2.6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 
และครัวเรือนของเกษตรกรได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 87.50 เท่ากัน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 37.50 

2.2.7) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
(1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายจ่าย และรายได้ของเกษตรกร พบว่า ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดนำไปปฏิบัติแล้วมีผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้รายจ่ายลดลงซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย  5,475 บาทต่อปี สำหรับผู้ได้รับการถ่ายทอด
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ความรู้นำไปปฏิบัติแล้วมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ร้อยละ 62.50  ทำให้รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน จากการจำหน่ายปลาเฉลี่ย 9,161 บาทต่อปี และนำไป
ปฏิบัติแล้วยังไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้ ร้อยละ 37.50 

(2) การขยายองค์ความรู้ พบว่า ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ 62.50 เนื่องจากเห็นว่า
สมาชิกในชุมชนผ่านการอบรมเหมือนกัน และไม่มีเวลา และนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ 37.50 เช่น เรื่องวิธีการดูแลปลา การท ำอาหารปลา การปรับ
สภาพน้ำ 

2.2.8) ความต่อเนื่องของการนำมาปฏิบัติในปัจจุบัน พบว่า ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความเข้าใจในการเลี้ยงปลา โดยยังนำความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติอยู่ท้ังหมด และนำความรู้ไปปฏิบัติบางส่วน ในสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 50.00 

2.3) ประเด็นที่พบ 
2.3.1) พื้นที่ดำเนินโครงการส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทำให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรม มีปัญหาด้านการ

สื่อสาร เนื่องจากมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
2.3.2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 จังหวัดมีนโยบายไม่ให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการรวม

คนจำนวนมาก จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
2.3.3) การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนสมาชิกที่จะ

เข้าร่วมโครงการ ควรมีการเพ่ิมจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 - 3 ปี เพ่ือให้เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม 

2.4) ข้อเสนอแนะ ควรมีการสนับสนุนล่ามเพื่อช่วยในการสื่อสารการฝึกอบรม การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับ
แผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เสอดคล้องกับสถานการณ์ 

1.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริ มสหกรณ์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และท่ีดิน
ทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชน
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างม่ันคงและยั่งยืน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน มีเป้าหมายดำเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุ รี 
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รวม 6 อำเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 407,543 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 9 พ้ืนที่ 106 หมู่บ้าน 10,154 ครัวเรือน งบประมาณ 2,085,730 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,898,530 บาท 
ร้อยละ 91.02 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.สระแก้ว 40 

ราย จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี 3 ครั้ง ด้านปศุสัตว์ 10 ราย ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน 80 ราย  ด้านการจัดทำ
บัญชี สอนแนะ พร้อมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 53 ราย ด้านส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 5 แห่ง ด้านการประยุกต์ใช้แนว
พระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน 150 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 300 ไร่ แปลงสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 350 ไร่ แปลงสาธิตการทำและ
ใช้ปุ๋ยหมัก พด. 100 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 10 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร 90 ราย จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 
1 แห่ง จัดทำจุดเรียนรู้ประมงโรงเรียน 4 แห่ง และการพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร 35 ครัวเรือน ครบตามเป้าหมาย สำหรับการจัดทำแปลงขยายผลการปลูกข้าว
ดำเนินการได้ 100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของเป้าหมาย 280 ไร่ 

1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 250 กิโลกรัม สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ 30 กระสอบ พันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 
ราย (รายละ 5 ตัว) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ 60 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.4) การผลิตปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 2,000,000 ตัว ครบตามเป้าหมาย ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 15 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
ของเป้าหมาย 20 ตัน 

1.5) ด้านการส่งเสริม ดำเนินการส่งเสริมการทอผ้าไหมในโรงเรียน 1 โรงเรียน ส่งเสริมการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 1 กลุ่ม ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกหน่อนเลี้ยงไหมบ้านภักดีแผ่นดิน 1 กลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่ม และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 
50 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.6) ด้านการอำนวยการ ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเรื่องข้าว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จัด
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว 1 แห่ง ติดตามการจัดทำบัญชีผู้ผ่านการอบรม 53 ราย ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 5 ครั้ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ 1 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ ปี 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ โดยการ
สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
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2.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 83.10 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.90 นำไปใช้บางส่วน โดย
เกษตรกรร้อยละ 59.46 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 31.08 ระดับมาก และร้อยละ 9.46 ระดับปานกลาง 

2.2) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เกษตรกรร้อยละ 51.43 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแปลง รองลงมาร้อย
ละ 22.86 พัฒนาคุณภาพของผลผลิต ร้อยละ 20.00 ลดการใช้สารเคมี และร้อยละ 5.71 ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ 

2.3) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรร้อยละ 57.45 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 15,957 บาทต่อปี นอกจากนี้เกษตรกร
ร้อยละ 17.65 มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 22,220 บาทต่อปี 

2.4) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 48.48 เห็นว่าดินในแปลงมีคุณภาพดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 30.30 สภาพอากาศโดยรอบดี
ขึ้น และร้อยละ 21.21 สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น 

2.5) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ 82.46 มีการนำความรู้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งหมด รองลงมา ร้อยละ 17.54 นำมาปฏิบัติบางส่วน ในส่วน
ของการขยายผล เกษตรกรร้อยละ 22.39 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรรายอื่นๆ และร้อยละ 77.61 ไม่ได้นำไปถ่ายทอดต่อเนื่องจากเกษตรกรราย
อ่ืนๆ ได้เข้าอบรมด้วยกัน และบางรายเห็นว่าตนเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอ 

2.6) ความพึงพอใจต่อการการเข้ารับการอบรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 94.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาร้อยละ 4.89 พึงพอใจมาก และร้อยละ 1.07 พึงพอใจปานกลาง 

2.7) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ การดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ หน่วยงานจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ตั้งของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรที่อยู่ไกลจาก
ที่ตั้งโครงการ ยังไม่รู้จักที่ตั้งโครงการ จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและที่ตั้งศูนย์ฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งการบูรณาการในพื้นที่ระหว่าง
หน่วยงานค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น จึงควรมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการระหว่างหน่วยงาน 
และการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือชี้แจงและทำความเข้าใจให้มากข้ึน 

1.2.8 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่ มเป้าหมายต่าง ๆ 
พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ใ นการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยมี
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ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้าน จำนวน 25,250 ไร่ 
งบประมาณ 2,032,660 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,032,660 บาท (ร้อยละ 100.00) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตรให้เกษตรกร 321 ราย คิดเป็นร้อยละ 

107.00 ของเป้าหมาย 300 ราย สอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีพร้อมทั้งติดตามการจัดทำบัญชี 22 ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย ส่งเสริมการผลิตไม้ผล 45 ราย การเลี้ยงชันโรง 80 รัง และแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน ให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 1 แห่ง พร้อมทั้งจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 30 ราย ครบตามเป้าหมาย ขยาย
ผลการวิจัยสู่เกษตรกร 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 70 ราย และจัดกิจกรรมสืบสานงานพ่อสานต่อวันดินโลก ปี 2564 เกษตรกรเข้าร่วม 150 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 200 ราย 

1.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้วิชาการเกษตร 112 ไร่ จัดทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง แปลงสาธิต
การใช้ปุ๋ยพืชสด 60 ไร่ แปลงสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 200 ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 60 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกร
ต้นแบบ 5 ราย ดูแลแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติด้านการเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง และด้านการเลี้ยงชันโรง 20 รัง ครบตาม
เป้าหมาย 

1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์เพ่ือสาธิตการเลี้ยงสุกร 10 ตัว และสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว ครบตามเป้าหมาย 
1.4) การอำนวยการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 

ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ 1 เล่ม ครบตาม
เป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที ่ดำเนินการติดตามผู้เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการฯ ในปี 2563 โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน 30 ราย สรุปผลได้ดังนี้ 
2.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 90.00 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมักเติมอากาศ

ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  การปลูกผักอินทรีย์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 63.33 นำความรู้ได้รับมาปฏิบัติทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 
26.67 นำความรู้ได้รับมาปฏิบัติบางส่วน และ ร้อยละ 10.00 ไม่ได้นำปฏิบัติเนื่องจากไม่มีเวลา ทำธุรกิจส่วนตัว จากการนำความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 
83.33 มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละร้อยละ 46.67 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการประกอบอาชีพ 
และร้อยละ 63.33 สามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้ 



 
 

1-28 
 

2.2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับมากที่สุด ที่ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.41 โดยผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 56.67 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ 29.17 มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 12.50 มีความพึง
พอใจระดับปานกลาง และร้อยละ 1.67 มีความพึงพอใจระดับน้อย สามารถแจกแจงแต่ละด้าน ดังนี้  

2.2.1) ด้านเนื้อหาการอบรม ผู้เข้ารับการการอบรมร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจระดับ
มาก และร้อยละ 6.67 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2.2.2) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิต ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 43.33 มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงร้อยละ 36.67 มี
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และร้อยละ 20.00 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2.2.3) ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 46.67 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงความพึงพอใจระดับมากและพึง
พอใจระดับปานกลาง เท่ากัน ร้อยละ 23.33 และร้อยละ 6.67 มีความพึงพอใจระดับน้อย 

2.2.4) ด้านปัจจัยการผลิต ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 85.00 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และร้อยละ 15.00 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.3) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพ้ืนที่ ในด้านอำนวยการภายในศูนย์ฯ บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ อีกท้ังขาดแคลนเครื่องจักรในการดูแลและ

พัฒนาศูนย์ ฯ อย่างทั่วถึง ด้านการอบรมประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 
ดังนั้นการดำเนินงานในระยะต่อไป ควรจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร และเครื่องจักร เพ่ือดูแลภายในศูนย์ฯ และการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถ
เปิดดูบนสมาร์ทโฟนได้ 

1.2.9 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมพัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับ
ใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณา
การการส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ 1,719,441 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 1,735,600 บาท (ร้อยละ 99.07) 
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1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 130 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 130.00 ของเป้าหมาย (100 ราย) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว 53 ราย ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 10 ราย สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ราย พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 1 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย อบรมพร้อมกำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี 50 ราย และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตาม
ศักยภาพ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ดูแลแปลงแม่พันธุ์ และแปลงรวบรวมพันธุ์พืช 80 ไร่ และดูแลจุด
เรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 5 จุด ครบตามเป้าหมาย จัดทำแปลงปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชบนคันนา 8 ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 8 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ปรับระบบนิเวศน์ในนา
ข้าว 1,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2,000 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงขยายผล 860 ไร่ ครบตามเป้าหมาย แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ 
แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ 100 ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่
โครงการฯ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 2,010,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.50 ของเป้าหมาย 2,000,000 ตัว 
1.4) การอำนวยการ ติดตามจัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี 1 แผน ประชุมติดตามการดำเนินงาน 6 ครั้ง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 

40 เล่ม และดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง จัดทำเล่มรายงาน
การติดตามโครงการฯ จำนวน 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี 2563 ภายใตโ้ครงการฯ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน 53 ราย 
สรุปได้ดังนี้ 

3.1) การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 88.68 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.32 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม 
และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 86.67 เข้ามาเพื่อฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 51.11 เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ 31.11 
เพ่ือรับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ 13.33 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ 6.67 เพ่ือร่วมประชุมเก่ียวกับการปลูกพืช และด้านการทำปศสุัตว์ 

3.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 
โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 40.91 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 31.82 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 24.55 ระดับปานกลาง 
และร้อยละ 2.73 ระดับน้อย 
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3.3) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 86.78 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 55.32 นำความรู้
ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด และร้อยละ 44.68 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้บางส่วน ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.71 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา ขาดเงินทุน บาง
เรื่องไม่ตรงกับกิจกรรมที่ตนเองทำอยู่ และไม่สามารถจดจำการอบรมได้ทั้งหมดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ 

3.4) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรนำความรู้ที ่ได้รับไปปฏิบัติ ส่งผลให้มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง จากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคเฉลี่ย 
1,301.89 บาทต่อปี และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ เฉลี่ย 3,867.92 บาทต่อป ี

3.5) ด้านสังคม การรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่น ๆ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 71.70 ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่น ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ การทำปุ๋ยหมัก และร้อยละ 28.30 ไม่ได้มีการรวมกลุ่ม เพราะเกษตรกรไม่มีเวลาไปรวมกลุ่มเนื่องจากต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปงานเกษตรของตนเอง
เป็นหลัก 

3.6) ด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 73.58 เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว 
ส่งผลให้ดินมีคุณภาพท่ีดีขึ้น สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพ่ิมขึ้น (ไส้เดือน) เพ่ิมมากข้ึน สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น 
และร้อยละ 26.42 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 

3.7) ด้านการขยายผล เกษตรกรร้อยละ 62.26 นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปลูกพืชผักครัว และการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 37.74 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาต้องทำกิจกรรมของตนเองภายในฟาร์ม 

3.8) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 พึงพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.54 พึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.68 และมีความพึงพอใจต่อศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.49 

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ขาดการรวมกลุ่ม เพื่อการผลิต ส่งผลทำให้ประสบปัญหา 
ทางด้านต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง และอำนาจการต่อรองราคาค่อนข้างต่ำ  ดังนั้นควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ทาง
การเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามกลุ่มของเกษตรกร อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาสินค้า
เกษตรได ้

1.2.10 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์
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และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจั ยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 
และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างใ ห้เกษตรกร 
ผู้สนใจ นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยื น โดยมีเป้าหมายพื้นที่
โครงการ ได้แก่ ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์ เพิ่มเติม ป่าโคกดงน้อย 
เนื้อท่ี 700 ไร่ และพ้ืนที่ส่งเสริม ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พ้ืนที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออ กเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
รวมทั้งประชากรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงชายแดน พ้ืนที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส และมีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้าน อาหารระดับ
ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนที่บริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน งบประมาณ 2,381,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
2,347,085 บาท (ร้อยละ 98.55) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ สุกร 10 ตัว สัตว์ปีก 300 ตัว และปลูกพืชอาหารสัตว์ 10 ไร่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ผลิตลูกสัตว์ปีก 3,550 ตัว 

คิดเป็นร้อยละ 118.33 ของเป้าหมาย 3,000 ตัว ผลิตลูกสุกร 90 ตัว คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 120 ตัว งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยฝึกอบรมเกษตรกร 
120 ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 2 กลุ่ม และสนับสนุนสุกร 40 ตัว ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 110 ราย 550 ตัว คิดเป็นร้อยละ 137.50 
ของเป้าหมาย (80 ราย 550 ตัว) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 5 โรงเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม 20 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 510,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 500,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการอบรม
เกษตรกร 40 ราย และจัดตั้งจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

1.3) สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อนผลสด 4 ไร่ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยการอบรมหลักสูตรการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ จำนวน 3 วัน) 10 ราย และส่งเสริมการทอผ้าเบื้องต้น โดยการอบรมหลักสูตรการทอผ้าเบื้องต้น (โรงเรียนใน
ความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ จำนวน 3 วัน) 10 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.4) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร 40 ราย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
1.5) ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ 150 ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
1.6) อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี 150 ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 150 ราย และติดตามการจัดทำบัญชี 150 ราย ครบตามเป้าหมาย 
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1.7) ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้
สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 50 ราย 
ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 1,500 ต้น อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้าน 50 ราย ส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผล
และผักพ้ืนบ้าน 1,500 ต้น อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 50 ราย จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดเศรษฐกิจสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2 โรงเรือน 
ผลิตก้อนเชื้อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด 3,000 ก้อน ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ (แปลงไม้ผล) 5 ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

1.8) ส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและ
มีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 1 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพ่ิ มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้
รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ครั้ง 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.9) ประชุมสัมมนา/ประชุมคณะทำงาน/ประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง การขับเคลื่อน
และติดตามการดำเนินงาน โดยการประสาน อำนวยการและติดตามผลการดำเนินงาน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง และจัดทำรายงานและ
สรุปผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

1.10) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพ่ือเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงาน 
ในพ้ืนที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที ่ดำเนินการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ปี 2563 ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
โดยการสัมภาษณ ์จำนวน 40 ราย สรุปได้ ดังนี้ 

2.1) การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 82.50 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 17.50 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม 
และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 72.73 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพ่ือเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต รองลงมาร้อยละ 51.52 เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ 
ร้อยละ 15.15 เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต และร้อยละ 9.09 เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

2.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.13 โดยผู้ผ่าน
การอบรมร้อยละ 61.67 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 27.91 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 10.00 ระดับปานกลาง และร้อยละ 0.42 
ระดับน้อย 

2.3) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 63.75 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 76.94 นำความรู้ที่
ได้รับไปใช้บางส่วน และร้อยละ 23.06 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 36.25 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา ไม่มีวัตถุดิบ 
ไม่มีเงินทุน และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ 



 
 

1-33 
 

2.4) ประโยชน์จากการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ผู้ผ่านการอบรมมีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคเฉลี่ย 4,978 บาท
ต่อปี และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพเฉลี่ย 2,562.50 บาทต่อปี 

2.5) การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 67.50 มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรร้อยละ 92.59 ดิน
มีคุณภาพดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 55.56 สิ่งมีชีวิตในดิน (ไส้เดือน) มีปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.33 สภาพอากาศดีขึ้น และร้อยละ 11.11 มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติเยอะขึ้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 32.50 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

2.6) การขยายผล ในภาพรวม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 52.50 นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การทำการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ การทำเครื่องหอม  ส่วนที่เหลือร้อยละ 47.50 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้
ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน 

2.7) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 พึงพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 พึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.39 และมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 

2.8) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
2.8.1) ด้านอำนวยการ การดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่

ประจำภายในศุนย์ฯ ทำให้บางครั้งการติดต่อประสานงานไม่สะดวกเท่าที่ควร ในส่วนของจุดเรียนรู้/จุดสาธิต บางจุดยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ทำให้เกษตรกรที่เข้ามา
ศึกษาหาความรู้ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า อาจจะไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงานในพ้ืนที่ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่มาประจำที่จุดเรียนรู้เพ่ือให้คำแนะนำต่าง ๆ หรือจัดตั้งจุด
เรียนรู้แบบผสมผสาน โดยนำเอาความรู้ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงมาดำเนินการในจุดเดียวกัน 

2.8.2) ด้านการอบรม ส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายอายุมาก และมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานประจำมากจึงทำให้ไม่มีเวลา ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ควรให้ความรู้ ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจการรวมกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรตระหนัก และทราบถึงข้อดีของการรวมกลุ่ม 

1.2.11 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มี
ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพ่ือบูรณาการ
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
ร่วมกัน เป้าหมายการจัดงานคลินิกเกษตร 308 ครั้ง 77 จังหวัด งบประมาณ 27,277,550 บาท เบิกจ่ายแล้ว 25,669,567 บาท (ร้อยละ 94.11) 

1) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้ว 308 ครั้ง ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 198,408 ราย คิด
เป็นร้อยละ 101.38 ของเป้าหมาย 195,715 ราย ในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน -น้ำ-พืชได้ 2,513 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.13 ของเป้าหมาย 3,800 ตัวอย่าง สนับสนุนสารเร่ง พด. 146,638 ซอง คิดเป็นร้อยละ 81.49 ของเป้าหมาย 179,935 ซอง และน้ำหมัก
ชีวภาพ 132,656 ขวด คิดเป็นร้อยละ 83.81 ของเป้าหมาย 158,290 ขวด สำหรับการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตร ในไตรมาส 4  ปี 2563 
ดำเนินการติดตามในพ้ืนที่ 45 จังหวัด เกษตรกร 2,430 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ 
2.1) สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานคลินิก เกษตรเคลื่อนที่  โดยดำเนินการจัดงาน 77 จังหวัด 

จังหวัดละ 4 ครั้ง รวม 308 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยภายในงานมีการให้บริการในคลินิกหลัก 9 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกสัตว์ คลินิก
ประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกชลประทาน และคลินิกเสริม เช่น คลินิกวิชาการเกษตร คลินิกผึ้ง คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม 
คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกบริษัทเอกชน เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกต่าง ๆ จำนวน 242,401 ราย เกินกว่าเป้าหมายร้อยละ 15.00 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น 22.4407 ล้านบาท ร้อยละ 99.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 22.7539 ล้านบาท 

2.2) ผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการคลินิก เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อมาชมงานทั่วไปมากท่ีสุด ร้อยละ 
59.00 ที่เหลือ มาขอรับเอกสารความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในด้านต่าง ๆ และของแจกหรือปัจจัยการผลิต รวมทั้งปรึกษาปัญหาในการทำเกษตร ร้อยละ 41.00 ซึ่ง
หลังจากเข้ารับบริการแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพ่ิมข้ึน มากที่สุด ร้อยละ 61.00 ที่เหลือ ได้รับแจกของหรือปัจจัยการผลิต ได้รับคำแนะนำ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการทำเกษตร  และได้ชมการสาธิต ร้อยละ 39.00 โดยเกษตรกรมีการนำความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ร้อยละ 70.00 ทำให้
ปัญหาในการทำการเกษตรลดลง ช่วยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตบริโภคหรือจำหน่าย ส่วนเกษตรกรที่ไม่นำความรู้ หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
ไปใช้ ร้อยละ 30.00 ให้เหตุผลว่า ต้องการเข้าไปชมงานทั่วไปเพียงอย่างเดียวมากที่สุด เกษตรกรบางรายมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และไม่มีเงินทุนในการปรับปรุง
ตามคำแนะนำ  

2.3) ความพึงพอใจในภาพรวม เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ร้อยละ 89.00 โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานมีการแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมตัวมาเข้ารับบริการ  เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกให้บริการได้รวดเร็ว เอา
ใจใส่ผู้มาเข้ารับบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสถานที่ที่ใช้จัดงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดงานมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่จัดงานใน
พ้ืนที่ ทำให้เกษตรกรเดินทางมารับบริการได้สะดวก  
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2.4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
2.4.1) เนื่องจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 อีกท้ัง บางพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่มารับผิดชอบงานต่อไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.4.2) เพื่อให้การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเข้าชมงานของ
เกษตรกรที่มาขอรับความรู้ในการทำการเกษตร ดังนั้นหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในแต่ละพ้ืนที่ควรมีการสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับความรู้ทางการเกษตรที่ต้องการ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการจัดงานคลินิก ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรของตนเองได้ 

1.2.12 โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานและชุมชน ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ป่าไม้เป็น
แหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1,350 ไร่ 
ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของท างราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ 
สถานศึกษา และราษฎร งบประมาณ 3,120,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,058,926.05 บาท (ร้อยละ 98.02) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) ด้านการจัดทำแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 300 ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 300 ไร่ 

สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดิน 100 ไร่ สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง และแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิชาการเกษตร 6 ไร่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกร 100 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) ด้านการผลิตข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง 8.50 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว  8.50 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูก
ธัญพืชเมืองหนาว 0.5 ไร่ จัดนิทรรศการให้คำปรึกษาแนะนำ และขยายผล 12 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

1.3) ด้านการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร  100 ราย อบรม
เกษตรกร 60 ราย ส ่งเสร ิมการผลิตพ ืชผ ักปลอดภัย 60 ราย พัฒนาศ ักยภาพการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำ 40 ราย  อบรมแนะนำการจ ัดทำบ ัญชี  60 ราย 
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กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 60 ราย ติดตามการจัดทำบัญชี 60 ราย และส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 1 แห่ง  จัดอบรมการ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากร สหกรณ์และประสิทธิภาพ 1 ครั้ง 
30 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.4) ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน 2 ไร่ และจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 1 งาน 
ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

1.5) ด้านอำนวยการโครงการ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง 2 กิโลเมตร ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 100 ไร่ การดูแลแปลง
สาธิตด้านการเกษตร 4 ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ 1 โครงการ ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ 1 ครั้ง พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ 123 ไร่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 16 ครั้ง จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานโครงการฯ 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66 .67 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง ในส่วนของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ 1 ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย ร่วมประชุม
คณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง
ต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการส่งเสริม และฝึกอบรม 
จำนวน 145 ราย สรุปได้ดังนี้ 

2.1) ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการ 1 คณะ และคณะทำงานระดับพื้นที่ 1 ระดับ ประกอบด้วย คณะงานทำงานระดับจังหวัด 
มีอำนาจหน้าที ่กำหนดนโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานโครงการ อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชดำริ 
ต ิดตามผลและให้คำแนะนำในการปฏิบ ัต ิงาน รวมทั ้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเน ินงานให้บรรลุเป ้าหมาย และแต่งตั ้งคณะทำงานหรือบุคคล 
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจำเป็น คณะทำงานในพ้ืนที่มีการประชุมคณะทำงาน จำนวน 4 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2) ด้านปัจจัยนำเข้า งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรวิชญา 
บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยใช้งบโครงการฯ งบปกติ ของแต่ละหน่วยงาน และงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 437,800 บาท 
เบิกจ่ายทั้งหมดครบตามเป้าหมาย 

2.3) ด้านผลได้ของโครงการ 
2.3.1) ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรตลอดหลักสูตรในปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 476 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.28 

ของเป้าหมาย 470 ราย 
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2.3.2) ด้านการนำความรู้ไปปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 82.07 นำความรู้ไปปฏิบัติ และร้อยละ 17.93 ไม่นำไปปฏิบัติ 
เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ไม่มีเงินทุน อายุมาก และไม่สามารถจดจำคำแนะนำได้ทั้งหมด 

2.4) ด้านผลกระทบระยะสั้นของโครงการ 
2.4.1) ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมที่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วร้อยละ 51.96 เกิดผลของการเปลี่ยนแปลงด้าน

รายจ่ายลดลงหรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลง เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,305 บาทต่อปี จากการลดรายจ่ายด้านกล้าพันธุ์อโวคาโด พันธุ์ปลาที่ไดร้ับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ส่งเสริมและฝึกอบรม การเก็บพันธุ์พืชของตนเองเพ่ือใช้ผลิตในฤดูกาลถัดไป ค่าปุ๋ยเคมี/สารเคมี สินค้าบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ ปลา หน่อไม้ 
แยมหม่อน น้ำหม่อน ผัก ไข่ไก่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ได้แก่ การเสี่ยงโชค และแอลกอฮอล์ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน เฉลี่ยครัวเรือนละ 540 บาท ต่อปี จากการจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งรายได้จากเงินปันผลสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 48.04 ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

2.4.2) ด้านสังคม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ 55.86 ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น เนื่องจากเป็นความรู้เดิมที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้ว 
และไม่มีเวลา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 19.31 ถ่ายทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตาม และร้อยละ 24.83 มีผู้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 33.79 เกิดการรวมกลุ่ม
ภายหลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเดิมในพ้ืนที่ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการทำบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านกองแหะ 2) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
บ้านกองแหะ 3) กลุ่มเกษตรกรบ้านกองแหะ 60 ราย และ 4) กลุ่มแปรรูปชุมชนบ้านกองแหะ 

2.4.3) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 86.96 นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วส่งผลให้
สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร การใช้เชื้อจุลินทรีย์และแมลงควบคุมศัตรูพืช และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) พบว่า เกษตรกรลดการใช้สารเคมี หันมา ใช้สารอินทรีย์ในการทำ
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แมลงและเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ส่งผลให้ดินมีความร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ปลูกพืชเจริญเติบโต
งอกงามดีข้ึน 

2.4.4) ด้านความยั่งยืน ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกการอบรมร้อยละ 68.28 ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ 18.62 
ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ และร้อยละ 13.10 ไม่ดำเนินการต่อ ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่แน่ใจจะดำเนินการต่อ และไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีปัจจัย
การผลิตเพ่ือดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์การเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช พ้ืนที่สำหรับปลูกไผ่ และยังไม่มีเวลานำความรู้ไปปฏิบัติ 

2.4.5) ด้านความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.70 
โดยเห็นว่าพึงพอใจด้านด้านสถานที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.87 รองลงมาพึงพอใจต่อด้านความรอบรู้ของวิทยากรในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 
ความชัดเจนในการบรรยาย การนำเสนอครบถ้วน และบุคลิกภาพในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.83 พึงพอใจแปลงสาธิต/สถานที่ดูงานระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.80 
พึงพอใจการลงทะเบียนในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน 4.79 พึงพอใจด้านระยะเวลาอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.70 พึงพอใจด้านการ มีส่วนร่วมในการ
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แสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้สอบถามหากมีข้อสงสัย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ผ่าน การส่งเสริมและฝึกอบรมนำความรู้ที่ถ่ายทอด ทดลองปฏิบัติในช่วงอบรมระดับ
มากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.69 พึงพอใจด้านเนื้อหาการฝึกอบรม เนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 44.46 และพึงพอใจด้านเอกสาร ปัจจัยการผลิต 
ผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.44 

2.4.6) หลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ต้องการอบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ การทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การปลูกพืช ได้แก่ ผลไม้ อโวคาโด 
ไผ่ และการทำเฟอร์นิเจอร์จากไผ่ ผักเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตลาดและการผลิต และการเลี้ยงแมลงควบคุมศัตรูพืช 

3) ข้อค้นพบจากการติดตาม 
3.1) การดำเนินการส่งเสริมและฝึกอบรมมีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมใกล้เคียงกัน ซึ่งเกษตรกรมีภาระงานในแปลงเกษตร

ค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมได้ครบทุกหลักสูตร 
3.2) เกษตรกรบางส่วนได้รับความรู้จากการส่งเสริมและฝึกอบรมในเรื่องเดิมซึ่งเคยอบรมมาแล้ว อายุมาก และจำคำแนะนำในการนำความรู้ไปปฏิบัติได้น้อย 
3.3) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีภาระงานในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก 
3.4) การฝึกอบรมให้ความรู้ในบางกิจกรรมเป็นการอบรมทางทฤษฎีเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกปฏิบัติ 
3.5) เกษตรกรต้องการให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดผลผลิตพืชในพ้ืนที่ และอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำหลักสูตรการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเกิดการ

นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ใกล้เคียงอื่น 
4.2) ควรเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรในฐานเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 
4.3) การส่งเสริมและฝึกอบรมควรพิจารณาหลักสูตรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกพืชผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ การแปรรู ป

ผลผลิตการเกษตร และเพ่ิมช่องทางการตลาดให้ครบวงจร 
4.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือชี้แนะแนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ 

อีกท้ังควรติดตามการรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

1.2.13 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนั กงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถ
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และโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป้าหมาย เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการเกษตรทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเ ศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ และขยายผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และจังหวัดอ่ืน ๆ 
ในภาคเหนือ และพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา งบประมาณ 2,083,210 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
2,072,109.60 บาท (ร้อยละ 99.47) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) ด้านการจัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงต้นแบบด้านวิชาการเกษตร 8 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย แปลง

เรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร 95 ราย แปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 2 ไร่ แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ 1 แปลง จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ย
พืชสด 30 ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 30 ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล 10 ไร่ แปลงสาธิตการใช้และผลิตสารชีวภาพกรม
พัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก 5 ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว 7 ไร่ สาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย 1 แปลง และสาธิตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 1 แห่ง สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงการ ครบตามเป้าหมาย 

1.2) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 20 ครั้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการ
เกษตร 30 ราย กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร 7 ราย สู่เกษตรกรพื้นที่ 7 ไร่ อบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี 
82 ราย กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี 82 ราย ติดตามการจัดทำบัญชี 82 ราย ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 40 แปลง พัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
บริหารจัดการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ 2 กลุ่ม ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการ
วางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 1 แห่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 กลุ่ม อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว 50 ราย แปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการ 1 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย และหลักสูตรการผลิตผักปลอกสารพิษ 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 200.00 
ของเป้าหมาย 40 ราย 

1.3) ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน 2 ไร่ บริหารจัดการแปลงหม่อน 4 ครั้ง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ 1 จุด 
และป้ายองค์ความรู้ประจำจุดเรียนรู้หม่อนไหม 1 จุด ครบตามเป้าหมาย 

1.4) ด้านอำนวยการโครงการ ดูแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ 1 ไร่ ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ 1 โรงเรือน ปรับปรุงจุด
เรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ 1 โครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่ง เสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทน
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ชุมชนเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 1 ครั้ง จำนวน 30 ราย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
พื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รู ปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ ครบตาม
เป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานและสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 16 ครั้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานโครงการฯ 1 รายการ จัดทำรายงานประจำปี 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ 1 ครั้ง 
จัดทำเล่มรายงานการติดตามศูนย์อำนวยการโครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย และมีแผนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค 1 ครั้ง แต่เนื่อง จาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมภายใต้ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปี ๒๕63 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลได้จากการดำเนินงาน ด้านการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และติ ดตามผลกระทบระยะสั้นที่
เกิดจากการเข้าอบรม รวมทั้ง วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การดำเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมของศูนย์อำนวยการฯ 
ในระยะต่อไป โดยข้อมูลที่ใช้ในการติดตามผลเป็นข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการฯ จำนวน 145 ราย และหน่วยง านที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมฝึกอบรม ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้ 

2.1) การบริหารจัดการโครงการ 
2.1.๑) การจัดองค์กรบริหารโครงการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษา 

คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน ดังนี้  
(๑) ระดับกระทรวง มีการจัดตั้งองค์กรบริหาร ๒ คณะ ได้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการอำนวยการ 

โดยคณะกรรมการอำนวยการดังกล่าวมีหน้าที่กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาการเกษตร อำนวยการควบคุมก ำกับดูแลการดำเนินงาน
พัฒนาการเกษตร การติดตามผล ให้คำแนะนำและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจำเป็น 

(๒) ระดับจังหวัด คณะทำงานศูนย์อำนวยการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เป็นประธานคณะทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ 
จัดทำแผนงาน/โครงการและดำเนินงานตามที่คณะทำงานให้ความเห็นชอบ ประสานดูแล ให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าและรายงาน
ผลการดำเนินงาน และคณะทำงานระดับพื้นที่ โดยมีนายอำเภอสันป่าตอง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่ งดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงาน
ต่างๆ และ มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจ  
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2.๒) การดำเนินงานขององค์กรบริหารโครงการ  
2.๒.๑) การจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 

มีการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเ สนอแนะ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงาน สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุมเพื่อให้เกิดการบูรณา การงานให้ดำเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2.๒.๒) การดำเนินงานกิจกรรมการอบรมที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรม การฝึกอบรม 9 หลักสูตร โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 100.00 

2.2.3) ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ทราบข่าวการอบรมจากผู้นำชุมชนร้อยละ 39.31 รองลงมาจากเจ้าหน้าที่ร้อยละ 35.86 จากกลุ่มเกษตรกร 
ครูในโรงเรียน และกลุ่มภายในหมู่บ้านร้อยละ 20.00 จากหอกระจายข่าวร้อยละ 9.8.97 และจากเพื่อนบ้านร้อยละ 5.52 โดยสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมอบรมผู้เข้า
อบรมส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเองร้อยละ 63.45 รองลงมาเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ 37.24 สมัครตามเพ่ือนบ้านร้อยละ 6.90 และครูในโรงเรียนชักชวนร้อยละ 3.45  

2.3) ปัจจัยนำเข้าของโครงการ  
2.3.๑) งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมปี 2563 เป็นการดำเนินงานภายใต้งบประมาณโครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตาม

พระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณตามแผนทั้งหมดจำนวน 168,800 บาท ผลการใช้จ่าย 168,800 บาท คิดเป็นร้ อยละ 100.00 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

2.3.2) ด้านเอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมได้รับแจกเอกสาร ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่
เกิดจากการฝึกปฏิบัติร้อยละ 93.79 และไม่ได้รับแจกเอกสาร ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติร้อยละ 6.21 

2.3.3) ด้านการติดตามภายหลังการอบรมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดอบรม พบว่า ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาติดตามเฉลี่ยร้อยละ 83.45 รองลงมามี
เจ้าหน้าที่มีติดตามแล้วมากกว่า 1 ครั้งเฉลี่ยร้อยละ 9.66 และมีเจ้าหน้าที่มีติดตามแล้ว 1 ครั้งเฉลี่ยร้อยละ 6.90 

2.4) ผลได้ของโครงการ 
2.4.1) ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕ 63 มีผู้ผ่านการอบรมตลอด

หลักสูตรทั้งหมดรวม 535 ราย จากเป้าหมาย 520 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.88 ของเป้าหมาย โดยหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีจำนวนผู้ผ่านการ
อบรมมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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2.4.2) ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการอบรม พบว่า นำไปปฏิบัติร้อยละ 81.38 และไม่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 
18.62 ซึ่งสาเหตุที่ไม่นำความรู้ไปปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีเวลา ไม่มีตลาด วิธีการปฏิบัติซับซ้อนเกษตรกรบางรายไม่ เข้าใจ ไม่ทำการเกษตร(อยู่ระหว่างการศึกษา) อายุมาก 
และไม่มีเงินทุน 

2.5) ผลกระทบระยะสั้น 
2.5.1) ด้านเศรษฐกิจ การนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วมีผลของการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลงหรือรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.89 และปฏิบัติแต่

ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 32.11 
2.5.2) ด้านสังคม 

(1) การรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มร้อยละ 42.07 และไม่มีการรวมกลุ่มร้อยละ 57.93 เนื่องจากเป็น
การอบรมให้ความรู้เท่านั้น 

(2) การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ผ่านการอบรมที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนร้อยละ 52.41 ได้แก่ เพ่ือนบ้าน ญาติ 
และไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนเฉลี่ยร้อยละ 47.59  

2.5.3) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมใน แปลงเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในภาพรวมร้อยละ 
92.31 จากการอบรมเรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การลดการใช้สารเคมีปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ 

2.5.4) ด้านความยั่งยืน 
(1) การนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง ผู้ผ่านการอบรมที่ปัจจุบันนำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 40.00 รองลงมาไม่ปฏิบัติแล้วร้อยละ 30.34 

และนำไปปฏิบัติบางส่วนร้อยละ 29.66 
(2) การดำเนินการต่อเนื่องในอนาคต ผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติเห็นว่าจะดำเนินการต่อในอนาคตร้อยละ 41.39 รองลงมา

ดำเนินการต่อต่อในบางกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 30.34 ยังไม่แน่ใจจะดำเนินการต่อหรือไม่เฉลี่ยร้อยละ 16.55 และไม่ดำเนินการต่อเฉลี่ยร้อยละ 11.72 เนื่องจากไม่มีเวลา 
อายุมาก และทำการเกษตรในปริมาณน้อย เป็นต้น 

2.5.5) ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมพึงพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.76 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
(1) ด้านเนื้อหาการอบรม พบว่าเนื้อหาการอบรมตรงตามความสนใจระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.68 
(2) ด้านวิทยากร พบว่าวิทยากรมีความรอบรู้ การนำเสนออย่างครบถ้วน รวมทั้งบุคลิกภาพ และการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม 

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.97 
(3) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการอบรมของผู้ผ่านการอบรม พึงพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.84 



 
 

1-43 
 

(4) ด้านแปลงสาธิต/ศูนย์อำนวยการฯ พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดที่ค่าคะแนน 4.81 
(5) ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดที่ค่าคะแนน 4.48 
(6) ด้านสถานที่ในการอบรม พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดที่ค่าคะแนน 4.90 
(7) ด้านระยะเวลาในการอบรม พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดที่ค่าคะแนน 4.65 
(8) ความเหมาะสมของการเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนน 4.87 
(9) ความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร พึงพอใจในระดับ มากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.65 

2.6) เรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการอบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ การทำการเกษตร สินค้าข้าว และลำไย อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้และการแปรรูป  เช่น 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากสินค้าเกษตร ในพื้นที่ การแปรรูปมะม่วง ชาใบหม่อน และชาเชียงดา เป็นต้น สารชีวภัณฑ์/อินทรีย์ เช่น การถ่ายทอดความรู้ด้าน
ประโยชน์ของสารอินทรีย์/ชีวภัณฑ์ อันตรายจากการใช้สารเคมี รวมทั้งการผลิตและการใช้สารอินทรีย์/ชีวภัณฑ์ที่ถูกต้อง การเกษตรด้านปศุ สัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง ไก่ไข่อารมณ์ดี และ หมูหลุม การตลาดออนไลน์/การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย/การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์
ทดแทนไฟฟ้าในแปลงเกษตร การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ระบบน้ำอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานในภาคเกษตร การเกษตรด้านประมง เช่น กา รเลี้ยงกุ้งฝอย 
และการเลี้ยงปลาสลิด การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ พืชเศรษฐกิจ/พืชทางเลือกที่เหมาะสมในพื้นที่ การขยายพันธุ์พืช แมลงเศรษฐกิ จ (ผึ้ง) การบันทึกบัญชี
ครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ 

3) ข้อค้นพบจากการติดตามโครงการ 
3.1) เกษตรกรบางส่วนได้รับความรู้จากการส่งเสริมและฝึกอบรมในเรื่องเดิมซึ่งเคยได้รับการอบรมมาแล้ว 
3.2) ผู้เข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่ไม่นำความรู้ไปปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีเวลา และอายุมาก 
3.3) จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมและฝึกอบรมไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการ

ติดตามผลและให้คำแนะนำการนำความรู้ไปปฏิบัติ 
4) ข้อเสนอแนะ 

4.1) ประชาสัมพันธ์โครงการ และขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง เพ่ือลดปัญหาการส่งเสริมและฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เคยได้รับการ
ส่งเสริมและฝึกอบรมมาก่อนแล้ว 

4.2) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ 
4.3) ควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปปฏิบัติก่อนเป็นลำดับแรก 
4.4) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารของและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เช่น ไลน์กลุ่ม 
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1.2.14 โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน 
เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดนยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพ่ือสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเคย
สร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรมผิดกฎหมาย ต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ในครัวเรือน
อย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนในด้าน
การเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนา ขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วนตนเอง เพ่ือส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน เพ่ือให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ ในพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ 37 ,119 ไร่ 
ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ 20 หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จั งหวัดเชียงใหม่ 
รวมถึงพ้ืนที่นอกโครงการฯ จำนวน 11 หมู่บ้าน งบประมาณ 371,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 354,092 บาท (ร้อยละ 95.31) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมการปลูกมะม่วงให้เกษตรกร 30 ราย การปลูกกาแฟ 30 ราย อบรมเกษตรกร

ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย 40 ราย และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี 100 ราย กำกับ
แนะนำการจัดทำบัญชี 100 ราย และติดตามการจัดทำบัญชี 100 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) ด้านการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรปลูกมะม่วง 30 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรการปลูก
กาแฟ 30 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตรการปลูกพืชผักปลอดภัย 40 ไร่ แปลงเก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวอีโตให้บริสุทธิ์ 1 ไร่ และแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้า
พันธุ์ดีกับพันธุ์อีโต 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

1.3) ด้านอำนวยการโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานในพื้นที่ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดประชุมคณะทำงาน
โครงการฯ 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง ในส่วนของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 150.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจาก
ศูนย์อำนวยการโครงการฯ 1 ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 
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2) ผลการติดตามในพื้นที่ การติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมภายใต้แผนการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด้านการเกษตร) เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านผลได้ ด้านผลกระทบระยะสั้น และปัญหา และอุปสรรคต่างๆ 
ในการดำเนินการส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอ บรม จำนวน 
110 ราย และสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้  

2.1) การบริหารจัดการ  
2.1.1) คณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
2.1.2) คณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพ้ืนที่ มีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน 
2.1.3) การขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคาสั่งที่ 3949/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน

การขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ โดยแบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ 1. คณะทางานด้านการอำนวยการและประสานงานการขับเคลื่อนโครงการฯ 2.คณะทำงาน ด้านการเกษตร 
(น้า ดิน ป่า พืช ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืนๆ ตามภูมิสังคม) 3.คณะทำงานด้านหัตถกรรม/เพ่ิมมูลค่า 4.คณะทำงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 5.คณะทำงานด้านการศึกษา 
6.คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 7.คณะทำงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

2.1.4) คณะทำงานด้านการเกษตร (น้า ดิน ป่า พืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ ตามภูมิสังคม) ดำเนินการประสานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
และประชุมขับเคลื่อนการขยายผลโครงการฯ ในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง จำนวน 5 ครั้ง  

2.2) ปัจจัยนำเข้า งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมภายใต้แผนการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการ ประกอบด้วย งบปกติของแต่ละ
หน่วยงาน และงบพัฒนาจังหวัด โดยมีหน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม 5 หน่วยงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 203,200 บาท เบิกจ่ายทั้งหมด 

2.3) ผลได้ของโครงการ 
2.3.1) ผลการส่งเสริมและฝึกอบรม มีการส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 7 หลักสูตร ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 490 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 
2.3.2) การนำความรู้ไปปฏิบัติ พบว่ามีการนำความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรม ไปปฏิบัติร้อยละ 55.45 เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิก

สหกรณ์ฯ การใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและการล้างสารพิษตกค้างในพืชผัก การเสียบยอดและดูแลสวนมะม่วง การปลูกกาแฟ การจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และไม่นำไปปฏิบัติร้อยละ 44.55 เนื่องจากไม่มีสวนมะม่วง มะม่วงในแปลงยังไม่มีผลผลิต ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูป รายละเอียด
การจดบันทึกบัญชีค่อนข้างเยอะจดจำวิธีการบันทึกไม่ได้ สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เป็นต้น 
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2.4 ผลกระทบระยะสั้น 
2.4.1) ด้านเศรษฐกิจ พบว่ารายที่นำความรู้ไปปฏิบัติเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจร้อยละ 46.43 เช่น รายได้จากการจำหน่ายมะม่วงดอง 

เงินปันผลประจำปีจากสหกรณ์ฯ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีสารเคมี ค่าพันธุ์และค่าจ้างเสียบยอดมะม่วง ลดต้นทุนการผลิตจากการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพและ การดูแลสวน
มะม่วงตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) เป็นต้น ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจร้อยละ 53.57 เนื่องจากผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่าแปลงกาแฟ
ยังไม่มีผลผลิต การจดบันทึกบัญชีรายรับ – จ่ายครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพขาดความต่อเนื่อง และเป็นการแปรรูปเป็นการฝึกทดลองปฏิบัติ 

2.4.2) ด้านสังคม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น ร้อยละ 63.64 เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรที่สนใจส่วน
ใหญ่เข้าร่วมฝึกอบรมเหมือนกัน เพื่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และจดจำรายละเอียดวิธีการจดบันทึกไม่ได้ ถ่ายทอดแล้วมีผู้ปฏิบั ติตามร้อยละ 19.09 
เช่น การเสียบยอดมะม่วง การปลูกและดูแลกาแฟ การล้างสารพิษในพืชผัก เป็นต้น ด้านการรวมกลุ่มพบว่าเกิดการรวมกลุ่มร้อยละ 23.62 ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ดำเนินการ
ในพื้นที่ก่อนการส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จำกัด ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ในการผลิตพืช 
พร้อมรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงน้าดอกไม้สีทองคุณภาพ 

2.4.3) ด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรที่  5 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย พบว่าผู้ผ่านการ
ส่งเสริมและฝึกอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อม ในแปลงเกษตรเกิดความเปลี่ยนแปลงร้อยละ 46.76 จากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในระยะเวลาและปริมาณท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สภาพดินดีขึ้น ร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มน้าไม่แข็งกระด้าง 

2.4.4) ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมนาความรู้ไปปฏิบัติแล้วดำเนินการต่อเนื่องร้อยละ 83.33 ได้แก่ การเสียบยอดมะม่วง 
การดูแลสวนมะม่วงตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และการล้างสารพิษในพืชผักก่อนบริโภค ดูแลรักษาแปลงกาแฟ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และจดบันทึกบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

2.4.5) ความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม พบว่าในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการใน
ระดับมากท่ีสุดด้วยค่าคะแนน 4.63 โดยเห็นว่าเนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจในระดับมากท่ีสุดด้วยค่าคะแนน 4.44 วิทยากรมีความชัดเจนในการบรรยาย การนำเสนอ
ครบถ้วนระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.71 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมพึงพอใจระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.47 การมีส่วนร่วมในการอบรมพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุดด้วยค่าคะแนน 4.71 พึงพอใจด้านเอกสาร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมากท่ีสุดด้วยค่าคะแนน 4.38 และพึงพอใจต่อสถานที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับ
มากที่สุดด้วยค่าคะแนน 4.86 

3) ข้อค้นพบ 
3.1) การนำความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ สามารถลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีรายได้เสริม และช่วยให้ผู้ผ่านการส่งเสริมแ ละ

ฝึกอบรมตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร 
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3.2) ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการจดบันทึกบันชีต้นทุนอาชีพได้ แต่มีข้อจากัด เช่น อายุเยอะ จดจำขั้นตอนการจด
บันทึกไม่ได้ อีกท้ังการจดบันทึกขาดความต่อเนื่อง 

3.3) หลักสูตรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมสนใจจะปฏิบัติค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ นิยม
บริโภคข้าว ฟักทอง หรือมะม่วงในรูปแบบแปรรูป อีกท้ังการรวมกลุ่มแปรรูปเพื่อจำหน่ายยังไม่มีตลาดที่แน่นอน 

3.4) แปลงกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของเกษตรกรประสบปัญหาต้นแห้งตายเพราะขาดน้ำและพ้ืนที่ ไม่เหมาะสม ส่วนต้นกาแฟที่เหลือก็เจริญเติบโตช้าไม่ค่อย
สมบูรณ์  

4) ข้อเสนอแนะ  
4.1) คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและฝึกอบรมตามความสนใจในเนื้อหาความรู้ เพศ และอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการนาความรู้ไป

ปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย ในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสร้างอาชีพใหม่ 
4.2) อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจการจดบันทึกบัญชีในรูปแบบต่างๆ เช่น แอปพลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มโอกาสการนาความรู้ไปปฏิบัติแล้ว

ก่อให้เกิดประโยชน์ 
4.3) ควรวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่แปลงปลูกกาแฟก่อนสนับสนุนต้นพันธุ์ เพื่อลดปัญหาต้นกาแฟแห้งตายเนื่องจากขาดน้าหรือพื้นที่ไม่

เหมาะสม รวมถึงติดตามผลและให้คาแนะนาในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
4.4) เนื้อหาความรู้ที่ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต้องการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านพืช ส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้ น และพืชผัก 

เช่น อโวคาโด มะม่วง เงาะ ยางนา เสาวรส แก้วมังกร เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ด้านประมง การเลี้ยงปลา ด้านการแปรรูปผลิตทางการเกษตรที่ผลิตใน
พ้ืนที่พร้อมหาตลาดรองรับ และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่แม่บ้านหรือกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตร 

1.2.15 โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึก ษาทดลอง
การพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์
ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อก ารขยายผลตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และ
สัตว์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพ่ือการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้
แก่ประชาชน งบประมาณรวม 29,044,510 บาท เบิกจ่ายแล้ว 22,011,968 ล้านบาท ร้อยละ 75.79 
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1) การดำเนินงานพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร 30 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของ

กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม สมาชิก 10 ราย ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร 30 ราย แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์
ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 1 แห่ง อบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 25 ราย และถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร 100 ราย สนับสนุนประมงในโรงเรียน 1 แห่ง นำเกษตรกรไปทัศนะศึกษาดูงาน 12 ราย และ
สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่อง) 1 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 400 ไร่ และแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 100 ไร่ และแปลงสาธิต
การทำปุ๋ยหมัก 50 ไร่ แปลงสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 300 ไร่ และแปลงสาธิตเพ่ือฝึกอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
4 ไร่ กาแฟ 5 ไร่ ชา 5 ไร่ และพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 40 ราย แปลงเรียนรู้
และสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว 2 ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 2 ไร่ และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง 1 ไร่ 
ครบตามเป้าหมาย 

1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 2 ไร่ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกในงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
100 ตัว (รายละ 5 ตัว) ครบตามเป้าหมาย 

1.4) การผลิตพันธุ์สัตว์ ดำเนินการผลิตพันธุ์น้ำ 100,000 ตัว ครบตามเป้าหมาย 
1.5) การอำนวยการ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์แก่เกษตรกร 30 ราย สนับสนุนการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ 4 ครั้ง 

ติดตามผู้ผ่านการอบรม 1 ครั้ง มีการจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม 7 ครั้ง ติดตามการดำเนินงานในพ้ืนที่และรายงานผล 12 ครั้ง และบูรณาการ
เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการ 4 ครั้ง และติดตามการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกร 25 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2) การดำเนินงานพื้นที่ลุ่มน้ำหมัน จังหวัดเลย 
2.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรพร้อมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร 10 ราย  

แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 1 แห่ง อบรม/สอนแนะ
การจัดทำบัญชี และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 112 ราย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร 50 ราย นำเกษตรกร
ไปทัศนศึกษาดูงาน 6 ราย และฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 3 กลุ่ม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพ่ิม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร 60 ราย  การทำผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่แก่เกษตรกร 30 ราย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แก่เกษตรกร 50 ราย ฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 3 กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
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ผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 กลุ่ม และสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 รายใหม่ 1 ราย และต่อเนื่อง 1 ราย  อบรมการทอผ้ามัดหมี่ให้ได้คุณภาพ
แก่เกษตรกร 10 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงผลิตข้าวและแปลงเรียนรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บริสุทธิ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม 20 ไร่ จัดทำจุด
เรียนรู้เรื่องข้าว 2 ไร่ แปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 400 ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ 150 ไร่ แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก 50 ไร่ แปลงสาธิตเพื่อรองรับ
การฝึกอาชีพทางการในพื้นที่ โดยการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 8 ไร่ การจัดทำแปลงเรียนรู้  แปลงปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค 2 ไร่ 
ครบตามเป้าหมาย 

2.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการแจกพันธุ์สัตว์ปีกรายละ 5 ตัว รวม 50 ตัว ครบตามเป้าหมาย สำหรับการจัดหาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้าง
ระบบน้ำเพ่ือสนับสนุนพื้นที่ในเขตชลประทาน ดำเนินการก่ออสร้างแล้วร้อยละ 90.00 มีพื้นท่ีได้รับน้ำ 400 ไร่ 

2.4) การผลิตพันธุ์สัตว์ ดำเนินการการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว ครบตามเป้าหมาย 
2.5) การอำนวยการ ดำเนินการติดตาม แนะนำ และขยายผลองค์ความรู้ด้านข้าว 12 ครั้ง  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร 30 ราย 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 8 ครั้ง จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน 2 เดือน ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโคร งการ 15 ครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินงานโครงการ 50 เล่ม ติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกร 112 ราย ครบตามเป้าหมาย สำหรับการติดตามผู้ผ่านการอบรม 112 ราย ดำเนินการได้ 60 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 53.57 เนื่องจากมีเกษตรกรในพื้นที่ติดเชื้อโควิด 19 

3) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการฯ โดยดำเนินการสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯ ทุกหลักสูตร จำนวน 149 ราย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้ 

3.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 77.18 นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ  และร้อยละ 22.82 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ 
เนื่องจากจำคำแนะนำไม่ได้ ไม่มีปัจจัยการผลิตในการต่อยอดในระยะยาว บางหลักสูตรไม่เหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูกพืช และเกษตรกรบางรายประกอบอาชีพเดิมที่ทำ
อยู่ก่อนแล้ว จึงไม่มีเวลาทำกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ิมเติม เป็นต้น 

3.2) ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติส่งผลให้ร้อยละ 46.15 เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางรายได้เพ่ิมข้ึนหรือรายจ่ายลดลง และ
ร้อยละ 53.85 ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

3.3) ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.77 ไม่มีการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม เนื่องจากการอบรมถ่ายทอดความรู้เป็นการให้
ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการรวมกลุ่ม  และร้อยละ 34.23 มีการรวมกลุ่มภายหลังการ
ฝึกอบรม โดยเป็นกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



 
 

1-50 
 

3.4) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 53.14 เมื่อนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 
3.5) ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 61.75 นำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องทุกกิจกรรม รองลงมาร้อยละ 26.17 ไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ

แล้ว และร้อยละ 12.08 นำความรู้ไปปฏิบัติบ้างในบางครั้ง 
3.6) ด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาการอบรม 

ระยะเวลา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิทยากร การลงทะเบียน สถานที่อบรม และแปลงสาธิต และเรื่องที่ผู้เข้าอบรมต้องการให้มีการส่งเสริมและฝึกอบรมใน
ครั้งต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมด้านพืช เช่น พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การแก้ปัญหาโรคและแมลงในพ้ืนที่ เป็นต้น การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ และสุกร เป็นต้น 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร การประกอบอาชีพ / อาชีพเสริม  

3.7) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรมีการสำรวจความต้องการของเกษตรกร ก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ได้ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ใน ท้องถิ่นที่พร้อมเรียนรู้และ
สนใจรูปแบบการเกษตร พร้อมรับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแกนนำในการขยายความรู้ไปถึงเกษตรกรรุ่นเดิม หน่วยงานควรมีการวางแผนและบูรณาการร่วมกัน
ในหลักสูตรที่จะส่งเสริมและฝึกอบรมเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ควรเน้นการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมให้เกษตรกรเข้าถึงแปลงสาธิต และศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง และก่อนลงพ้ืนที่ควรมีการแจ้งให้เกษตรกรทราบ เพ่ือให้เกษตรกรได้เตรียมคำปรึกษา 

1.2.16 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ราษฎรและพ้ืนที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษา
วิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดม่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” เป้าหมาย พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน และพ้ืนที่ขยายผล ในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดน่าน งบประมาณ 6,302,550 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,137,579 บาท (ร้อยละ 97.38) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

1.1.1) ด้านพืช ดำเนินการพัฒนาการปลูกและยกระดับการผลิตข้าวให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 1,200 ไร่ 100 ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ในพื้นที่ขยายผลบ้านนากอก และบ้านห้วยกานต์ 35 ไร่ ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด 30 ราย ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี 3 ไร่ 
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้า 1 จุด หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตในแปลงตนเอง 50 ราย ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัวเพ่ือสร้างเกษตรกร
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ต้นแบบ 10 ราย ส่งเสริมการเพาะเห็ด 2,000 ก้อน ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว 10 ราย ขยายผลการปลูกชาอู่หลง 10 ราย ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ 
50 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.1.2) ด้านประมง อบรมความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้เกษตรกร 100 ราย ครบตามเป้าหมาย 
1.1.3) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 30 ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 300.00 

ของเป้าหมาย 20 ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 1 ราย ครบตามเป้าหมาย 
1.1.4) ด้านสหกรณ์ การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ดำเนินการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 กลุ่ม ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม

การดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 1 แห่ง การพัฒนากลุ่มเกษตรกรอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์ และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 1 ครั้ง 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 
1.2.1) ด้านการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ 700 ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 100 ไร่ สาธิต

การใช้ปุ๋ยพืชสด 100 ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ 100 ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 100 ครบตามเป้าหมาย 
1.2.2) ด้านพืช ดำเนินการพัฒนาแปลงปลูกข้าวในพ้ืนที่ทรงงาน (600 ไร่) 2 แปลง ดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอู่หลง 10 ไร่ และจัดทำแปลง

ต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน 10 ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร 2 งาน ครบตามเป้าหมาย 
1.2.3) ด้านประมง ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

1.3) การผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
1.3.1) ด้านพืช ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5 ไร่ สนับสนุนศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน 

5 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 
1.3.2) ด้านประมง ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 100,000 ตัว ครบตามเป้าหมาย 
1.3.3) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการผลิต และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ให้กับศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ โดยสนับสนุนพันธุ์สุกร 4 ตัว คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ของเป้าหมาย 6 ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 100 ตัว ครบตามเป้าหมาย ผลิตลูกสุกร 50 ตัว คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 60 ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก 1,112 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 111.20 ของเป้าหมาย 1,000 ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกให้เกษตรกร 605 ตัว คิดเป็นร้อยละ 302.50 ของเป้าหมาย 200 ตัว สนับสนุนพันธุ์สุกร
แก่เกษตรกร 44 ตัว คิดเป็นร้อยละ 220.00 ของเป้าหมาย 20 ตัว 

1.4) การอำนวยการโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 1 ราย ครบตาม
เป้าหมาย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 8 ครั้ง ติดตามงานในพื้นที่โครงการ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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ของเป้าหมาย 12 ครั้ง และร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค 4 ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ 74 ราย และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรปี 2564 จำนวน 74 ราย สรุปไดด้ังนี้ 
2.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 96.00 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแปลงตนเอง เช่น การเลี้ยง และบำรุงรักษา

ปศุสัตว์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 4.00 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เนื่องจากมีอายุมาก และทุพลภาพ 
2.2) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

2.2.1) ด้านรายได้ ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 76.47 มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ (เพ่ิมข้ึน) และร้อยละ 23.53 ไม่เปลี่ยนแปลง โดยกิจกรรมที่
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้เพ่ิมข้ึน ได้แก่ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงสุกร และด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลาดุก 

2.2.2) ด้านรายจ่าย ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 50.00 มีรายจ่ายเฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน รองลงมาร้อยละ 32.00 มีรายจ่ายเฉลี่ย 
5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 10.00 มีรายจ่ายเฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 6.00 มีรายจ่ายเฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
และร้อยละ 2.00 มีรายจ่ายเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน โดยรายจ่ายหลักของครัวเรือนร้อยละ 54.88 เป็นค่าอาหาร รองลงมาร้อยละ 23.17  ค่าลงทุน
ทำการเกษตร ร้อยละ 9.76 ค่าน้ำ/ค่าไฟ ร้อยละ 7.32 ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ และร้อยละ 4.88 ค่ารักษาพยาบาล 

2.3) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.84 ได้นำความรู้/การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ 6.12  
ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และร้อยละ 2.04 ไม่ได้นำไปปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ 

2.4) ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรผู้ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (ท่ัวไป) มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.58 และ 3.52 ตามลำดับ โดยมีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานด้านเ กษตรของโครงการฯ 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน การได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระดับ
ปานกลาง 

2.5) ข้อค้นพบจากการติดตาม 
2.5.1) ด้านโครงสร้าง/รูปแบบองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงานโครงการมีลักษณะหลากหลาย/ข้อจำกัด

ในการบูรณการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ อาทิ ภารกิจบางกิจกรรมมีความซ้ำซ้อน 
2.5.2) ด้านบุคลากร/ผู้ประสานงานโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมาย

หมายที่ตั้งไว้ 
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2.5.3) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจำกัดพื้นที่เสี่ยง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางแผนไว้ 

2.5.4) ความหลากหลายชาติพันธุ์ของเกษตรกร และเกษตรกรอยู่ในวัยสูงอายุ ส่งผลต่อการติดต่อประสานงานและการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก 
2.5.5) ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง นอกจากนี้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบางอย่างเช่น กิจกรรมด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรต้องมีความ

พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิต จึงจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ เช่น บ่อดิน สระน้ำในพื้นท่ีการเกษตร เป็นต้ 
2.5.6) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้/ผลผลิตไว้บริโภคสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร 

พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าได้ ยังไม่มีตลาดรองรับจึงจะทำให้เกษตรกร ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในการเข้ารับการสนับสนุนและนำไปปฏิบัติต่อเนื่อง 
2.6) ข้อเสนอแนะ 

2.6.1) เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ดำเนินงานสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเอกภาพและ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน ควรมีแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบูรณาการด้านเกษ ตรอำนวยการ/
ดำเนินการอยู่ หรือระบบการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน่วยงานแต่ละหน่วยร่วมกันดำเนินงานภายใต้โครงการ  ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งจะ
ทำให้ภารกิจงานของหน่วยงานมีความสอดคล้องและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนตามเป้าประสงค์ของโครงการ 

2.6.2) ในกรณีมีการสับเปลี่ยนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.3) หน่วยงานบูรณาการด้านการเกษตร ควรมีการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและมีแผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
(การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เป็น 2 ลักษณะคือแผนปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ และแผนเผชิญเหตุแบบเชิงรุก โดยมีแนวทางปฏิบัติงานรูปแบบ
ใหม่ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลลัพธ์ อาทิ สร้างทีมเฉพาะกิจในพ้ืนที่ เพ่ือการถ่ายทอดและเชื่อมโยงข้อมูล การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย และการประชุม
หารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2.6.4) หน่วยงานบูรณาการด้านการเกษตร ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่บูรณาการ และ/หรือคัด เลือกเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ
เกษตรกรที่มีความพร้อมจะพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบรุ่นต่อไปเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชุมชนภูฟ้า โดยสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตและพัฒนาเพาะพันธุ์ทั้ง
พืช สัตว์ ประมง ได้จริง และเกิดผลลัพธ์กับเกษตรกรเป้าหมาย และทำให้การการสนับสนุนองค์ความรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถวัดผลได้ค่าเป้าหมาย
ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานฯ 
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2.6.5) หน่วยงานบูรณาการด้านการเกษตร ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานในเชิงบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมกันทั้ง
ระบบ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ/ดิน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม ปัญหาและแนวทาง
ขับเคลื่อนของหน่วยงานบูรณาการด้านการเกษตร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองปัญหาและความต้องการของเกษตรกรเป้าหมายอย่างแท้จริง 

2.6.6) ควรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรอ่ืน ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถยังชีพได้ สร้างมูลค่าต่อยอดได้ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ได้แก่ สินค้าเกษตรที่ทำให้เกษตรกร มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ด้านพืช อาทิ พืชใช้น้ำน้อยหลังนา และสร้างรายได้ในระยะยาว อาทิ ไผ่ กาแฟ ชาอู่หลง และการแปรรูป
ด้านปศุสัตว์ อาทิ ผลิตและพัฒนาพันธุ์สุกรคุณภาพ พัฒนาพันธุ์ไก่พื้นถิ่น(ลั๊วะ)/การเลี้ยงไก่ป่า เชิงกีฬาพาณิชย์  ด้านประมง อาทิ การผลิต/พัฒนาเพาะพันธุ์ปลากินพืช
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและปลาพื้นถิ่น เป็นต้น 

1.2.17 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่ งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตร และชุมชน
เมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ เก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับ
การเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่ งน้ำที่เพิ่มขึ้น 
และปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีเป้าหมายพื้นที่โครงการฯ 
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 11 อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เชียรใหญ่  ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกา ทุ่งสง 
และเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดพัทลุง 1 อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม และพื้นที่จังหวัดตรัง 1 อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด งบประมาณ 20,792,870 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
20,318,866 บาท (ร้อยละ 97.72) 

ผลการดำเนินงาน 
1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกร  292 ราย คิดเป็นร้อยละ 116.80 

ของเป้าหมาย 250 ราย อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที ่ดิน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 119.33 ของเป้าหมาย 150 ราย พืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
160 ราย คิดเป็นร้อยละ 133.33 ของเป้าหมาย 120 ราย ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 120 ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ราย 
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสู่เกษตรกร 7 กลุ่ม ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 7 กลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ 7 กลุ่ม พื้นที่ขยายผลผลงานวิชาการเกษตรสู่เกษตรกร 73 ราย 199 ไร่ 
อบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชี 1,837 ราย กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี 919 ราย พร้อมทั้งติดตามการจัดทำบัญชี 919 ราย กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย 
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การปลูกข้าวพ้ืนเมืองเพ่ือการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธ์ุ 120 ราย การอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถ่ิน (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด) 120 ราย และการผลิตไม้ผล
คุณภาพ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด) 20 รายกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) 200 ราย 
แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 
1 แห่ง อบรมความรู้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อบรมความรู้อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด 65 ราย และพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายได้สู่เกษตรกร 25 ราย ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 40 ราย อบรมความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปข้าว และการตลาด
ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 60 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ จุดสาธิตการเลี้ยงแพะแกะ 56 ตัว คิดเป็นร้อยละ 112 ของเป้าหมาย 50 ตัว กิจกรรมแปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์
พ้ืนเมือง 2 ไร่ ส่งเสริมการปลูกข้าวพ้ืนเมืองเพ่ือบริโภคและจำหน่าย 15 ไร่ กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริโภค 20 ไร่ กิจกรรมแปลงสาธิตการ
ปลูกข้าวพ้ืนนุ่ม 4 ไร่ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 บ่อ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 50 ตัว แปลงต้นแบบ 258 ไร่ การจัดทำองค์ความรู้เรื่องหม่อนผลสด 1 จุด 
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 1,500 ไร่ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 1,500 ไร่ แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 500 ไร่ ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกพืช 
ได้แก่ ไร่ ข้าว 500 ไร่ และปาล์มน้ำมัน 100 ไร่ จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้ในเขตปฏิรูปที ่ดิน 5 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 

3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการปล่อยพันธุ ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  3,115,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 103.83 ของเป้าหมาย 
3,000,000 ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมการเลี้ยงประกอบด้วย สัตว์ปีก 100 ตัว โคเนื้อ 350 ตัว แพะ 350 ตัว และเสบียงหญ้าแห้ง 20 ตัน ครบตามเป้าหมาย 

4) การผลิตปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนาลุ่มน้ำปากพนัง 20 ไร่ และสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษา
แปลงหม่อน 3 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

5) การอำนวยการ ดำเนินการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ 2,021 ตัว คิดเป็นร้อยละ 101.05 ของเป้าหมาย 2 ,000 ตัว ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างใน
เขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 50 ไร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากสว่น
ราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม
อาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ครั้ง 31 ราย กิจกรรมอำนวยการในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แก่ จัดประชุมกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการ 3 ครั้ง อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 28 ครั้ง และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ 2 รายการ ประสานอำนวยการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดพัทลุง 4 ครั้ง 
ประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา 6 ครั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรในพื้นที่โครงการฯ 190 ราย  จัดทำเล่ม
รายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1 เล่ม และจัดทำดัชนีความผาสุกของ
เกษตรกร ปี 2564 ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 
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1.2.18 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ข้ันก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพ ในการจัดฝึกอบรม 
และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกร 2,280 ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน งบประมาณ 25,033,990 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,151,452 บาท (ร้อยละ 72.51) 

1) ผลการดำเนินงาน เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 2 ,217 
ราย คิดเป็นร้อยละ 97.24 ของเป้าหมาย 2,280 ราย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 4 ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง การจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ  
1 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 

2) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการ
นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนำความรู้เรื่องการแยกขยะไปใช้ประโยชน์ รองลงเกษตรกรนำความรู้เรื่องการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำปัจจัยการผลิตใช้เอง และการทำบัญชีครัวเรือนปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 97.00 จากการนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย โดยเกษตรกรร้อยละ 60.00 มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 36,810 บาทต่อปี และ
ด้านรายได้เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 15,475 บาทต่อปี 

3) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ ศูนย์ปราชญ์ฯ ประสบปัญหาไม่สามารถหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากข้อกำหนดที่ห้ามเกษตรที่เคยเข้า
ร่วมโครงการแล้วอบรมซ้ำ ทำให้ขาดการอบรมเพื่อต่อยอดให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้ว อีกทั้งขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงดูแลศูนย์ ฯ หน่วยงานที่
รับผิดชอบควรปรับปรุงข้อกำหนดห้ามเกษตรที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอบรมซ้ำ เพ่ือแก้ปัญหาศูนย์ปราชญ์ไม่สามารถสรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้เพียงพอ และให้
ความรู้หรือจัดกิจกรรมต่อยอดให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วอย่างต่อเนื่อง 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
ตารางผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ และโครงการท่ีมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

 



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและตัวแบบความส าเร็จใน ลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต
2.เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียวท่ีบูรณาการด าเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร
3. ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพท่ี สอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
ให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพ่ึงตนเองได้
4. พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและ พัฒนาสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงของมนุษย์
5. ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็น ภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน

เป้าหมายของโครงการ 1. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน 7 ต าบล
2. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 ประกอบด้วย 41 หมู่บ้าน 4 ต าบล
3. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 3 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน 2 ต าบล
4. แปลงเกษตรกรต้นแบบ
5. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 4,504,690  บาท
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2.1 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมวิชาการเกษตร
ไร่ 61                    61                    100.00             

ราย 450                  478                  106.22             
ราย 120                  120                  100.00             
บาท 2,680,000        2,680,000        100.00             

กรมการข้าว
    1. ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี กิโลกรัม 1,000               400                  40.00               
    2. เกษตรกรน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ ร้อยละ 50                    50                    100.00             
    3. แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี ไร่ 5                      5                      100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 262,000           173,837           66.35               
กรมประมง
    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  าแจกจ่ายเกษตรกร ตัว 800,000           873,500           109.19             
    2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีประมง  ราย 200                  200                  100.00             
    3. ประมงโรงเรียน แห่ง 4                      4                      100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 204,500           204,500           100.00             
กรมปศุสัตว์
    1. สาธิตการเลี ยงสัตว์ปีก ตัว 100                  100                  100.00             
    2. ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 2,000               2,000               100.00             
    3. ปลูกพืชอาหารสัตว์  ไร่ 20                    20                    100.00             
    4. งานส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกรของเป้าหมาย  ราย 30                    30                    100.00             
    5. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย 20/200 20/200 100.00             
    6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม 1/10 1/10 100.00             
    7. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 133,200           133,200           100.00             
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ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท าแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้  
    2. การฝึกอบรม 
    3. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)

    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)

หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย

กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 500                  500                  100.00             
    2. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 200                  200                  100.00             
    3. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 50                    50                    100.00             
    4. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 50                    50                    100.00             
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 646,500           646,500           100.00             
กรมส่งเสริมการเกษตร 
    1. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ราย 50                    50                    100.00             
การผลิตพืชไร่พืชผัก และการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 434,000           434,000           100.00             
กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง 1                      1                      100.00             
ตามศักยภาพ

ราย 1                      1                      100.00             
ในสหกรณ์ 

บาท 131,600           115,700           87.92               
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง ครั ง 4                      4                      100.00             
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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    2. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน

    1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

    3. งบประมาณเบิกจ่าย



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)

หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย

    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ครั ง 1                      1                      100.00             
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ เล่ม 1                      1                      100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 12,890             12,890             100.00             

บาท 4,504,690       4,400,627       97.69              
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โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ ต าแหน่งเศรษฐกรช านาญการพิเศษ และ นายวิษณุพงค์ เรืองจรัส  ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

งบประมาณรวมท้ังส้ิน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั งท่ีนอกและในเขตป่าไม้ให้มีความรู ความเข้าใจ และส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน
 ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ อย่างย่ังยืน
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ รวมทั งให้ได้รับประโยชน์ท่ีตอบสนองต่อความจ าเป็นของชุมชนอย่างย่ังยืน อีกทั งยังท าให้พื นท่ีป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ น

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการปี 2564 จ านวน 685,100  บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมวิชาการเกษตร
   1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
        1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 2                      2                      100.00             
        1.2 การฝึกอบรม ราย 100                  100                  100.00             
   2. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ราย 30                    30                    100.00             
   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 175,000           175,000           100.00             
กรมหม่อนไหม
   1. ฝึกอบรม หลักสูตร ฟ้ืนฟูการปลูกหม่อนเลี ยงไหมและ ราย 20                    20                    100.00             
การสาวไหม 3 วัน 
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พื นท่ี และเกษตรกรในพื นท่ีโครงการพัฒนาพื นท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดยโสธร

แผนปฏิบัติงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดยโสธร
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

1. เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ



แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

   2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 3                      3                      100.00             
   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 23,700             23,700             100.00             
กรมพัฒนาท่ีดิน
   1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่                   200 200                  100.00             
   2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่                     50 50                    100.00             
   3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่                     50 50                    100.00             
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท            303,300 303,300           100.00             
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 100                  100                  100.00             
   2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 100                  100                  100.00             
   3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 100                  100                  100.00             
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 38,000             38,000             100.00             
กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง 1                      1                      100.00             
ตามศักยภาพ 
   2. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน แห่ง 1                      -                   -                   - ยกเลิกการจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ในสหกรณ์ ราย 1                      -                   -                   ในสหกรณ์

เเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ขั น) กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาท ครั ง 1                      1                      100.00             
บุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ราย 30                    30                    100.00             

บาท 131,600           22,600             17.17               
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั ง 4                      4                      100.00             
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   1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 

   3. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับคล่ือน

   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

   2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้า - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ร่วมโครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ครั ง 1                      1                      100.00             โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ไม่

สามารถลงพื นท่ีจัดเก็บข้อมูลได้ จึงปรับเปล่ียน

การจัดเก็บข้อมูลโดยการโทรสอบถามเกษตรกร

   3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ เล่ม 1                      1                      100.00             
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 13,500             13,500             100.00             
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 685,100          576,100          84.09              
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ี ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน  าด้านการอุปโภค และการประปา เพ่ือรักษาระบบนิเวศผลักดันน  าเค็มและน  าเน่าเสียในแม่น  าปราจีนบุรี และแม่น  า
บางปะกง

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณโครงการปี 2564 จ านวน 421,771,715 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมชลประทาน
    1. ผลการด าเนินงานโครงการ (งานก่อสร้างระบบชลประทาน
ฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ) ร้อยละ 5 5 - - เป้าหมาย 5% ค านวณจากร้อยละ
    2. จ านวนพื นท่ีชลประทานเพ่ิมขึ น ไร่ 94,800 0 0.00 ของการก่อสร้างงาน
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย (สะสมทั งงานก่อสร้างฯ) บาท 1,282,000,000      1,037,000,000  80.89
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 421,762,600         168,688,000     40.00
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท า
รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั ง 4                           3                       75.00
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เพ่ิมพื นท่ีชลประทาน จ านวน 94,800 ไร่

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 โครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน  าต้นทุนและเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน ในเขตอ าเภอนาดีและอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

   2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ครั ง 1                           1                       100.00 - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ไม่

สามารถลงพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลได้ จึงปรับเปล่ียน

การจัดเก็บข้อมูลโดยการโทรสอบถามเกษตรกร

   3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ เล่ม 1                           1                       100.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 9,115                    9,115                100.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 421,771,715        168,697,115     40.00
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ี ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ โทร.092-420-4422 , 02-579-8267 โทรสาร 02-579-2670 
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือเป็นการน้อมน าพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. เพ่ือเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดสารเคมี
3. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตหรือเย่ียมชมการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 บรมนาถบพิตร
4. เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม
5. เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
 และประชาชนในพื นท่ีด าเนินโครงการท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิก
6. เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชด าริ
7. เพ่ือน้อมน าแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน

เป้าหมายของโครงการ 1. ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
3. ประชาชนในพื นท่ีและรอบเขตพื นท่ีด าเนินโครงการท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิก
4. โครงการพระราชด าริ
5. นักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 326,425  บาท
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือด าเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมการข้าว
    1. จัดท าแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธ์ุ กข. 43 ในพื นท่ีค่ายนเรศวร  ไร่ 2 2.00                 100.00             

    2. จัดท าแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธ์ุ กข. 43 ในพื นท่ีค่ายพระรามหก ไร่ 12 12                    100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 34,950 34,806             99.59               
กรมประมง 
    1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการ ราย 30 30                    100.00             
เพาะเลี ยงสัตว์น  า
    2. เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน แห่ง 1 1 100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 50,100 50,100             100.00             
กรมวิชาการเกษตร 

ไร่ 3 3                      100.00             
ก้อน 6,000 6,000               100.00             
บาท 90,000 89,599             99.55               

กรมส่งเสริมการเกษตร 
    1. ดูแลแปลงผักในโรงเรือนกางมุ้ง และพืชผักในภาชนะ โรงเรือน 1 1                      100.00             
    2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการ ครั ง 5 1.00                 20.00               
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 44,000 41,000             93.18               
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท า ครั ง 4 4 100.00             
รายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม ครั ง 1 1                      100.00             
โครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละเป้าหมาย

    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท าแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ 
    2. โรงเพาะเห็ด (สนับสนุนก้อนเชื อเห็ด)
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละเป้าหมาย

    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ เล่ม 1 1.00                 100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 107,375           107,375           100.00             

บาท 326,425 322,880 98.91
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งบประมาณรวมท้ังส้ิน
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการพิเศษ และนายวิษณุพงค์ เรืองจรัส  ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ท่ีสอดคล้องกับสภาพพื นท่ีและวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ให้บริการและ
พัฒนาเพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในพื นท่ีตามแนวพระราชด าริ พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว
สืบสานตามรอยยุคลบาทเพ่ือการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ พื นท่ีเป้าหมาย : พื นท่ีหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง 2) หมู่ 3 บ้านห้วยเด่ือ ต าบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) 3)
 หมู่ 5 บ้านท่าโป่งแดง ต าบลผาบ่อง (ศูนย์ฯโป่งแดง) 4) หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว ต าบลผาบ่อง 5) หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า ต าบลผาบ่อง 6) หมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง
 ต าบลผาบ่อง 7) หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู ต าบลปางหมู 8) หมู่ 4 บ้านในสอย ต าบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) 9) หมู่ 6 บ้านสบป่อง ต าบลปางหมู 10) หมู่ 7 บ้านสบสอย
 ต าบลปางหมู 11) หมู่ 8 บ้านไม้แงะ ต าบลปางหมู 12) หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ ต าบลปางหมู  13) หมู่ 13 บ้านดอยแสง ต าบลปางหมู

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 3,428,370 บาท  
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมวิชาการเกษตร
    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 44                    44                       100.00        
          1.2 การฝึกอบรม ราย 80                    80                       100.00        
    2. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ราย 20                    20                       100.00        
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,830,000        1,829,999.23      100.00        
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
เป้าหมาย

 2.5 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ



แผนปฏิบัติงาน หน่วย
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

กรมการข้าว
ไร่ 2 2 100.00

ไร่/ตัน 2 2 100.00
    3. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน   ไร่ 10 10 100.00

ราย 100 100 100.00
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 230,000           230,000              100.00        
กรมประมง
    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ตัว 500,000           500,000              100.00        
    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 20                    20                       100.00        
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 118,300           118,300              100.00        
กรมปศุสัตว์
    1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20                    20                       100.00        
    2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม 1                      1                         100.00        

ราย 10                    10                       100.00        
    3. ส่งเสริมการเลี ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย 10                    10                       100.00        

ตัว 100                  100                     100.00        
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 34,400             34,400                100.00        
กรมหม่อนไหม
    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตร ไร่ 1                      1                         100.00        
    2. บริหารจัดการแปลงหม่อน ครั ง 3                      3                         100.00        
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 8,000               7,990                  99.88          
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    1. ท าแปลงเรียนรู้ด้านพันธ์ุ และด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว
    2. ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในพื นท่ีโครงการ

    4.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน าและขยายผล



แผนปฏิบัติงาน หน่วย
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 40                    40                       100.00        
    2. สาธิตการท า และการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 40                    40                       100.00        
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 40                    40                       100.00        
    4. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์ ไร่ 40                    40                       100.00        
    5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาท่ีดินและดูแลรักษาพื นท่ีโครงการ โครงการ 1                      1                         100.00        
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 515,600           515,560              99.99          
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 75                    75                       100.00        
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 75                    75                       100.00        
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 75                    75                       100.00        
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 28,500             28,500                100.00        
กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
       1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ราย 50                    50                       100.00        
       1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5                      5                         100.00        
    2. ดูแลแปลงแม่พันธ์ุและแปลงรวบรวมพันธ์ุ
       2.1 แปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้และผักไฮโดรโปนิกส์  ไร่ 1                      1                         100.00        
       2.2 แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ไร่ 1                      1                         100.00        
       2.3 แปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อน  โรงเรือน 4                      4                         100.00        
       2.4 แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร ไร่ 1                      1                         100.00        

ไร่ 1                      1                         100.00        
    3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 2                      2                         100.00        
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 620,000           620,000              100.00        
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       2.5 แปลงเรียนรู้การผลิตกุหลาบ



แผนปฏิบัติงาน หน่วย
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
แห่ง 1                      1                         100.00        

เตรียมจัดตั งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์
ครั ง 1                      1                         100.00        

ให้เกิดความร่วมมือในพื นท่ี โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม ราย 30                    30                       100.00        
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื นท่ี
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

บาท 14,300             14,060                98.32          
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      1. ติดตามผลการด าเนินงาน ครั ง 2                      2                         100.00        
      2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 10,000             10,000                100.00        
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
       1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท า ครั ง 4                      4                         100.00        
รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       2. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้า ครั ง 1                      1                         100.00        
ร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
      3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ เล่ม 1                      1                         100.00        
      4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 19,270             19,270                100.00        
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 3,428,370       3,428,079          99.99          
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โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com

    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถน ารูปแบบการบริหาร
จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผน

    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพ่ือ

    3. งบประมาณเบิกจ่าย

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ี ร.ต.นัตฐวุฒิ  พรมสุวรรณ  ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ และนายเกรียงศักด์ิ พูนเกิด ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื นท่ีสูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติท่ีมีชีวิตเพ่ือให้บริการและพัฒนา เพ่ือการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื นท่ีสูง เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว 
สืบสานตามรอยพระบาท เพ่ือการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ พื นท่ีเป้าหมาย 1) ศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริ มีพื นท่ี 5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 2) หมู่บ้านในพื นท่ีลุ่มน  าแม่สะงา ต าบลหมอก
 จ าแป๋ อ าเภอเมือง 12 หมู่บ้าน 3) หมู่บ้านในพื นท่ีต่อเน่ืองกับลุ่มน  าแม่สะงา ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง 4 หมู่บ้าน 4) ส าหรับการขยายผลตามแนวกว้าง 
มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริไปศุ่พื นท่ีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ  

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 2,022,620 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
       1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ราย 50                    50                    100.00             
       1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5                      5                      100.00             
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 2.6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

        2.1 ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถ่ินและเฟิร์น ไร่ 3                      3                      100.00             
        2.2 ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื นท่ีสูง ไร่ 1                      1                      100.00             
    3. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ไร่ 2                      2                      100.00             
    4. ขยายพันธ์ุไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน 1                      1                      100.00             

ครั ง 1                      1                      100.00             
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 885,000           885,000           100.00             
กรมการข้าว

ไร่ 2                      2                      100.00             
ไร่ 1                      1                      100.00             

    3. จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวนาขั นบันได ไร่ 2                      2                      100.00             
    4 ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน ไร่ 5                      5                      100.00             
    5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน า และขยายผล ราย 200                  200                  100.00             
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 50,000             50,000             100.00             
กรมปศุสัตว์
    1. สาธิตการเลี ยงแพะ - แกะ
       1.1 พ่อแม่พันธ์ุ  ตัว 40                    40                    100.00             
       1.2 ผลิตลูกและเลี ยงแกะรุ่น  ตัว 20                    20                    100.00             
    2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20                    20                    100.00             
    3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม 1                      3                      300.00             

ราย 10                    30                    300.00             
    4. ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร  ราย 10                    10                    100.00             

ตัว 100                  100                  100.00             
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 41,800             41,800             100.00             
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    2. ดูแลแปลงแม่พันธ์ุและแปลงรวบรวมพันธ์ุ

    5. จัดงานรณรงค์การน ากล้วยไม้คืนสู่ป่า

    1. จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาว
    2. จัดท าแปลงศึกษาพันธ์ุข้าวนาท่ีสูง



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

กรมประมง
ตัว 500,000           500,000           100.00
ราย 20                    20                    100.00             

    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 118,300           118,300           100.00
กรมวิชาการเกษตร
    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
       1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 31                    31                    100.00             
       1.2 การฝึกอบรม ราย 60                    62                    103.33             
    2. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ราย 14 14                    100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 401,000           400,730           99.93               
กรมหม่อนไหม

ไร่ 1                      1                      100.00             
ไร่ 1                      1                      100.00             

    3. ผลิต และเพาะช าพันธ์ุหม่อนผลสด ปลูกภายในโครงการและสนับ ต้น 1,000               1,000               100.00             
สนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบด า ถุงด า)
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 10,000             10,000             100.00             
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 30                    30                    100.00             
    2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 30                    30                    100.00             
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 30                    30                    100.00             
    4. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์ ไร่ 30                    30                    100.00             
    5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาท่ีดินและดูแลรักษาพื นท่ีโครงการ โครงการ 1                      1                      100.00             
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 444,450           444,410           99.99               
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    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า

    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี) 
    2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล) 



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 75                    75                    100.00             
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 75                    75                    100.00             
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 75                    75                    100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 28,500             28,500             100.00             
กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง 1                      1                      100.00             

เตรียมจัดตั งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์
ครั ง 1                      1                      100.00             

ให้เกิดความร่วมมือในพื นท่ี โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริม ราย 30                    30                    100.00             
อาชีพเสริมการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์
ในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

บาท 14,300             14,060             98.32               
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. ติดตามผลการด าเนินงาน ครั ง 2                      2                      100.00             
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 10,000             10,000             100.00             
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางพ่ือจัดท า ครั ง 4                      4                      100.00
รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    2. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้า ครั ง 1                      1                      100.00
ร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ เล่ม 1                      1                      100.00             
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    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพ่ือ

    3. งบประมาณเบิกจ่าย

    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถน ารูปแบบการบริหาร
จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผน



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

      4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 19,270             19,270             100.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 2,022,620        2,022,070        99.97
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ี ร.ต.นัตฐวุฒิ  พรมสุวรรณ  ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ และนายเกรียงศักด์ิ พูนเกิด ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และท่ีดินท ากิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต
2. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษญฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ดิน น  า ป่าไม้ และสัตว์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างม่ันคงและย่ังยืน
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 2,085,730 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมการข้าว
    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดสระแก้ว
        1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุดี ราย 40                    40                    100.00             
        1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
             1.2.1 เมล็ดพันธ์ุข้าว กก. 250                  250                  100.00             
             1.2.2 ปุ๋ยอินทรีย์ กระสอบ 30                    30                    100.00             
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หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.7 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564



หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี
        2.1 จัดท าเวทีชุมชน ครั ง 2                      1                      50.00                - เน่ืองจากโควิด
        2.2 จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองข้าว ครั ง 3                      3                      100.00             
        2.3 จัดท าแปลงเรียนรู้/แปลงขยายผล ไร่ 280                  100                  35.71               
        2.4 ส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตัน 20 10                    50.00               
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 145,000           99,300             68.48               

    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ตัว 2,000,000        2,000,000        100.00
    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 50                    50                    100.00             
(ส่งเสริมและฝึกอบรม)
    3. ประมงโรงเรียน แห่ง 4                      4                      100.00             
    4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1                      1                      100.00             
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 288,000           288,000           100.00
กรมปศุสัตว์
    1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10                    10                    100.00             
    2. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร  ราย 10                    10                    100.00             

ตัว 50                    50                    100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 15,900             15,900             100.00             

โรงเรียน                       1 1                      100.00             
อ.เขาฉกรรจ์ 

กลุ่ม                       1 1                      100.00             
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ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์  
    2. ส่งเสริมการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติบ้านสุขส าราญ 

กรมประมง

    1. ส่งเสริมการทอผ้าไหมในโรงเรียน ตชด.น  าอ้อม ต.เขาสามสิบ
กรมหม่อนไหม



หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

    3. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี ยงไหมบ้านภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร กลุ่ม                       1 1                      100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท              28,000 28,000             100.00             
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 300                  300                  100.00             
    2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 350                  350                  100.00             
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 100                  100                  100.00             
    4. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินในโครงการฯ โครงการ 1                      1                      100.00             
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 711,750           711,750           100.00             
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
    1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ ราย 80                    80                    100.00             
ร่วมกับป่าชุมชน
        1.1 จังหวัดสระแก้ว ราย 60                    60                    100.00             
        1.2 จังหวัดปราจีนบุรี ราย 20                    20                    100.00             
    2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ราย 60                    60                    100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 318,100           318,100           100.00             
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 53                    53                    100.00             
    2. ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 53                    53                    100.00             
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 53                    53                    100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 20,140             20,140             100.00             
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หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
        1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว ราย 100                  100                  100.00             
เศรษฐกิจพอเพียง
        1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 10                    10                    100.00             
        1.3 จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ราย 90                    90                    100.00             
    2. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม 7                      7                      100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 260,000           260,000           100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มี แห่ง 5                      5                      100.00
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
    2. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แห่ง 1 1                      100.00
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ราย 1 1                      100.00             
    3. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทาง
 การขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ขั น) ราย 150                  150                  100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 199,200           135,600           68.07               
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        1.1 การพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร ครัวเรือน 35                    35                    100.00             

        2.1 ติดตามการด าเนินงาน ครั ง 5                      5                      100.00             
        2.2 จัดประชุมคณะท างานท่ีเก่ียวข้อง ครั ง 2                      2                      100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 77,900             74,300             95.38               
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    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี

    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดสระแก้ว



หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ครั ง 4                      4                      100.00
    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ี ครั ง 1                      1                      100.00
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ เล่ม 1                      1                      100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 21,740             21,740             100.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 2,085,730       1,898,530       91.02
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ี ร.ต.นัตฐวุฒิ  พรมสุวรรณ  ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ และนางยุพา  ต่ายธานี  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีดีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต
เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าให้กับประชาชนในพื นท่ีให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ด้านการเกษตร และขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางย่ิงขึ น เพ่ืออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน  าในพื นท่ีศูนย์ฯ  และชุมชน
หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายของโครงการ 1) พื นท่ีศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการทั งสิ น 109.99 ไร่ 2) พื นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ 8 หมู่บ้าน 25,250 ไร่ 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 2,032,660 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมวิชาการเกษตร
    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
        1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 112                  112 100.00             
        1.2 การฝึกอบรม  ราย 300                  321 107.00             
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
หน่วย

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน

2.7 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

ร้อยละ



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
หน่วย

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ

    2. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ราย 70                     35                    50.00               
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,362,500        1,362,500        100.00             
กรมประมง
    1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1                       1                      100.00             
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 45,000             45,000             100.00             
กรมปศุสัตว์
    1. สาธิตการเลี ยงสุกร ตัว 10                     10                    100.00             
    2. สาธิตการเลี ยงสัตว์ปีก ตัว 20                     20                    100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 32,800             32,800             100.00             
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 60                     60 100.00             
    2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 200                  200 100.00             
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 60                     60 100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 256,000           256,000           100.00             
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 22                     22 100.00             
    2. ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 22                     22 100.00             
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 22                     22 100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 8,360                8,360               100.00             
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
หน่วย

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ

กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
        1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ราย 100                  100                  100.00             
        1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5                       5                      100.00             
        1.3 การผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร ราย 45                     45                    100.00             
        1.4 การเลี ยงชันโรง รัง 80                     80                    100.00             
    2. ดูแลแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ
        2.1 การเลี ยงชันโรง รัง 20                     20                    100.00             
        2.2 การเลี ยงผึ งโพรง รัง 5                       5                      100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 222,500           222,500           100.00             
กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง 1                       1                      100.00             

และมีการวางแผนเตรียมจัดตั งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์
ราย 30                     30                    100.00             
บาท 14,300             14,300             100.00             

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. กิจกรรมสืบสานงานพ่อสานต่อวันดินโลก ปี 2564 ราย 200                  150                  75.00               
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 82,000             82,000             100.00             
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    2. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
    3. งบประมาณเบิกจ่าย

    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถน ารูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
หน่วย

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง ครั ง 4                       4                      100.00             
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ครั ง 1                       1                      100.00             เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ของโรคติดเชื อเชื อไวรัส โควิด 19 

จึงใช้การติดตามผลการด าเนินงานใน
พื นท่ีด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ เล่ม 1                       1                      100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 9,200                9,200               100.00             
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 2,032,660       2,032,660       100.00
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รายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการพิเศษ และนายวริทธ์ ถานิสโร ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ด าเนินงานสนองพระราชด าริท่ีได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากย่ิงขึ น ส่งเสริมพัฒนาและ 
บริการการฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตตามแนวพระราชด าริ ไปยังประชาชนให้สามารถน าไปปรับใช้
ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสมดุลกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชด าริ ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตตามแนวพระราชด าริ จากศูนย์บริการฯ 
ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการฯ เป็นองค์กรสนอง
พระราชด าริท่ีมีสมรรถนะสูง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 1,735,600 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ราย 100 130 130.00             

เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.9 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

    1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว

ร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

เป้าหมาย



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

เป้าหมาย

ราย 5 5 100.00             
ไร่ 80 80.00               100.00             

    4. ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ จุด 5 5.00                 100.00             
บาท 633,000           633,000           100.00             

กรมการข้าว
ไร่ 8 8                      100.00             
ไร่ 8 8                      100.00             

    3. ปรับระบบนิเวศน์ในนาข้าว ไร่ 2,000 1,000               50.00               
    4. จัดท าแปลงเรียนรู้ในแปลงขยายผล ไร่ 860 860                  100.00             
    5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ราย 53 53                    100.00             

บาท 280,000 279,836           99.94               
กรมประมง 
    1. เกษตรกรได้รับการแจกจ่ายพันธ์ุสัตว์น  า ตัว 2,000,000 2010000 100.50             
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 210,700 210,683           99.99               
กรมปศุสัตว์
    1. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ราย 10 10 100.00             
    2. สาธิตการเลี ยงสัตว์ปีก ราย 20 20                    100.00             
    3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กลุ่ม 1 1                      100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 16,800 16,800             100.00             
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 50 50                    100.00             
    2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ  ไร่ 100 100                  100.00             
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 50 50                    100.00             

2-32

    6. งบประมาณเบิกจ่าย

    3. ดูแลแปลงแม่พันธ์ุและแปลงรวบรวมพันธ์ุ 
    2. จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ

    2. แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 

    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    1. แปลงปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชบนคันนา



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

เป้าหมาย

    4. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินในโครงการฯ แห่ง 1 1                      100.00             
และดูแลรักษาพื นท่ีโครงการฯ
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 495,000           494,972           99.99               
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 50 50 100.00             
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 50 50 100.00             
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 50 50 100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 19,000 19,000             100.00             
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง แห่ง 1 1                      100.00             
ตามศักยภาพ
    2. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการ ราย 30 -                   
ขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ขั น) กิจกรรมการ
พัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ 
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 23,600 7,650               32.42               
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    1. จัดท าแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจ าปี แผน 1 1.00                 100.00             
    2. ประชุมติดตามการด าเนินงาน ครั ง 6 6.00                 100.00             
    3. รายงานผลการปฏิบัติงาน เล่ม 40 40.00               100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 48,400 48,400             100.00             
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

เป้าหมาย

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง ครั ง 4 4 100.00             
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม ครั ง 1 1                      100.00             
โครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ เล่ม 1 1                      100.00             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 9,100               9,100               100.00             

บาท 1,735,600 1,719,441 99.07
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โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com

งบประมาณรวมท้ังส้ิน
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ี ร.ต.นัตฐวุฒิ  พรมสุวรรณ  ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ และนายวิษณุพงค์ เรืองจรัส  ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือสนองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีพระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธ์ุสัตว์
และส่งเสริมขยายพันธ์ุสัตว์ ไปสู่โครงการอันเน่ืองมาจาพระราชด าริท่ีขาดแคลน และราษฎรท่ียากจนในเขตพื นท่ีไม่ไกลจากศูนย์ เพ่ือศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
ด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี เพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม
เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร และผู้สนใจน าไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื นท่ีเป้าหมายให้มี
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป้าหมายของโครงการ พื นท่ีโครงการ : ท่ีดินในพระปรมาภิไธย จ านวน 4 แปลง เนื อท่ีรวม 151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีขอใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม
ป่าโคกดงน้อย เนื อท่ีประมาณ 700 ไร่
พื นท่ีเป้าหมายส่งเสริม : 1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย 2) พื นท่ีรอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
3) พื นท่ีพัฒนาเพ่ือความม่ันคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ 4) พื นท่ีอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย 5) พื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรเป้าหมาย : 1) โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 2) เกษตรกรในพื นท่ีพัฒนาเพ่ือความม่ันคงชายแดน 3) เกษตรกร
ในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดิ 4) เกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน 5) ราษฎรณ์ผู้สนใจท่ัวไป 6) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายการด าเนินงาน : 1) เกิดความม่ันคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน  2) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ
ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 2,381,500 บาท  
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.10 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมปศุสัตว์
    1. งานสาธิตการเลี ยงสัตว์
        1.1 สัตว์ปีก ตัว 300             300                 100.00
        1.2 ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 3,000          3,550              118.33    
        1.3 สุกร ตัว 10               10                   100.00
        1.4  ผลิตลูกสุกร ตัว 120             90                   75.00      
        1.5 ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ 10               10                   100.00
    2. ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์
        2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 120             120                 100.00    
        2.2 ส่งเสริมการเลี ยงสุกรสู่เกษตรกร กลุ่ม 2                 2                     100.00    

ตัว 40               40                   100.00    
        2.3 ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร  ราย 80               110                 137.50    

ตัว 550             550                 100.00    
        2.4 ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน โรงเรียน 5                 5                     100.00    
    3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม 2                 2                     100.00    

ราย 20               20                   100.00    
บาท 1,097,300   1,097,300       100.00    

กรมประมง
ตัว 500,000      510,000          102.00    

    2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 40               40                   100.00    

2-36

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30

 ก.ย. 64)

    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า



หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30

 ก.ย. 64)
    3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1                 1                     100.00    

บาท 169,500      169,400          99.94
กรมหม่อนไหม
    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อน ไร่ 4                 4                     100.00    
ผลสด
    2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ฝึกอบรมหลักสูตร ราย 10               10                   100.00    
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (3 วัน) (โรงเรียนในความดูแลของ
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ)
    3. ส่งเสริมการทอผ้าเบื องต้น ฝึกอบรม หลักสูตรการทอผ้าเบื องต้น ราย 10               10                   100.00    
 (3 วัน) (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ)

บาท 53,000        52,500            99.06      
กรมวิชาการเกษตร
    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์
พัฒนาปศุสัตว์ฯ)
       1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29                   100.00    
       1.2 การฝึกอบรม  ราย 40 40                   100.00    
       1.3 กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ราย 10 -                  -          
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 215,000      215,000          100.00    
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการท า การใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 150             150                 100.00
    2. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 50               50                   100.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 179,800      179,800          100.00    
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    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30

 ก.ย. 64)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 150             150                 100.00
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 150             150                 100.00
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 150             150                 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 57,000        57,000            100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร

        1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ ราย 50               50                   100.00    
พอเพียง
        1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5                 5                     100.00    
    2. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
        2.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ราย 50               50                   100.00    
สมุนไพร
        2.2 ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ต้น 1,500          1,500              100.00    
    3. ส่งเสริมการผลิต ขยายพันธ์ุไม้ผลและผักพื นบ้าน
        3.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธ์ุไม้ผลและ ราย 50               50                   100.00    
ผักพื นบ้าน
        3.2 ผลิต/ขยายพันธ์ุไม้ผล และผักพื นบ้าน ต้น 1,500          1,500              100.00
    4. ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
        4.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ราย 50               50                   100.00    
        4.2 จัดท าโรงเรือนเพาะเห็ดส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรือน 2                 2                     100.00
และฝึกปฏิบัติ
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    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ



หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30

 ก.ย. 64)
        4.3 ผลิตก้อนเชื อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนการเพาะเห็ด ก้อน 3,000          3,000              100.00
    5. ดูแลแปลงแม่พันธ์ุและแปลงรวบรวมพันธ์ุ
        5.1 แปลงไม้ผล ไร่ 5                 5                     100.00    
        5.2 แปลงพืชสมุนไพร ไร่ 3                 3                     100.00    
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 485,000      485,000          100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถน ารูปแบบการบริหาร แห่ง 1                 1                     100.00    
จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการ
วางแผนเตรียมจัดตั งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 
    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ครั ง 1                 1                     100.00    
 ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ราย 30               30                   100.00    
 และเกษตรกรในพื นท่ีโครงการฯ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงงาน
และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในพื นท่ี โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 
การส่งเสริมอาชีพเสริม การเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบ
การสหกรณ์ในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 14,300        14,300            100.00    
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. ประชุมสัมนา/ประชุมคณะท างาน/ประชาคมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการครั ง 3                 2                     66.67      
    2. ขับเคล่ือนและติดตามการด าเนินงาน ครั ง 12               8                     66.67      
    3. จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ครั ง 1                 1                     100.00    
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 88,000        56,000            63.64      
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หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30

 ก.ย. 64)
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง เพ่ือจัดท า ครั ง 4                 4                     100.00    

    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม ครั ง 1                 1                     100.00    -เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ของโรคติดเชื อเชื อไวรัส โควิด 19 

จึงใช้การติดตามผลการด าเนินงาน
ในพื นท่ีด้วยวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ เล่ม 1                 1                     100.00    
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 22,600        20,785            91.97      

บาท 2,381,500  2,347,085      98.55
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งบประมาณรวมท้ังส้ิน
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ณัฐธยาน์ งามประภาพร ต าแหน่ง เศรษฐกรปฎิบัติการ และน.ส.รัดเกล้า บินกามัด ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ  

โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com

รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
เพ่ือให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรในพื นท่ีห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

ในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
เป้าหมายของโครงการ จัดคลินิกเกษตร  308 ครั ง 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 27,277,550 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308                     308                     100.00             
    2. เกษตรกรลงทะเบียน ราย 38,500                46,776                121.50             
    3. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 38,500                46,776                121.50             
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 11,641,000         11,282,741         96.92               
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.11 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

ในคราวเดียวกัน และเพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ

กรมการข้าว
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308                     308                     100.00             
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 15,000                15,000                100.00             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 765,000              719,000              93.99               
กรมประมง
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308                     328                     106.49             
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 9,240                  13,332                144.29             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,350,600           1,021,900           75.66               
กรมปศุสัตว์
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308                     267                     86.69               
    2. เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์ ราย 21,300                22,839                107.23             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 4,021,800           4,021,800           100.00             
กรมวิชาการเกษตร
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308                     233                     75.65               
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 10,500                14,489                137.99             
         2.1 บริการเบ็ดเสร็จ ราย 10,000                13,867                138.67             
         2.2 บริการต่อเน่ือง ราย 500                     622                     124.40             
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 4,052,500           3,659,500           90.30               
กรมหม่อนไหม
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 178                     150                     84.27               เน่ืองจากสถานการณ์โควิด

จังหวัด 71                       64                       90.14               
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 6,000                  3,347                  55.78               
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 623,000              622,600              99.94               
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หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ

กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 316                     240                     75.95               
    2. เกษตรกรลงทะเบียน ราย 72,475                53,881                74.34               
    3. การบริการคลินิก
          3.1 บริการวิเคราะห์ดินและค าแนะน าการจัดการดิน-น  า-พืช ตัวอย่าง 3,800                  2,513                  66.13               
          3.2 สนับสนุนสารเร่ง พด. ซอง 179,935              146,638              81.49               
          3.3 สนับสนุนน  าหมักชีวภาพ ขวด 158,290              132,656              83.81               
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท -                      -                      -                    -ไม่ได้รับงบประมาณโครงการ
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 288                     296                     102.78             
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย -                      9,307                   - ไม่ก าหนดผู้เข้ารับบริการ
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,140,700           1,140,700           100.00             
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308                     270                     87.66               
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 924,000              810,000              87.66               
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 312                     222                     71.15               
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 22,700                19,437                85.63               
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,645,800           1,510,635           91.79               
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. ติดตามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ปี 2563 จังหวัด 45                       45                       100.00             

ราย 2,430                  2,430                  100.00             
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หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ

    2. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ปี 2564 ครั ง 12                       9                         75.00                - เน่ืองจากสถานการณ์โควิด

    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,113,150           880,691              79.12               
รวมเกษตรกรใช้บริการ ราย 195,715             198,408             101.38            
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 27,277,550        25,669,567        94.11              
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ี ร.ต.นัตฐวุฒิ  พรมสุวรรณ  ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ และนางยุพา  ต่ายธานี  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือพัฒนาพื นท่ีโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื นท่ีสูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการท างานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน 
ในการท าเกษตรแบบย่ังยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื นท่ีป่าไม้เป็นแหล่ง
ผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

เป้าหมายของโครงการ บ้านกองแหะ หมู่ท่ี 4 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื อท่ี 1,350 ไร่ ได้รับพระราชทานท่ีดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 3,120,600 บาท  
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมพัฒนาท่ีดิน
     1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 300 300                   100.00      
     2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 300 300                   100.00
     3. สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตร พด. ไร่ 100 100                   100.00
     4. ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางล าเลียง กิโลเมตร 2 2                       100.00      
     5. ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 100 100                   100.00      
     6. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ โครงการ 1 1                       100.00      
     7. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,120,500.00   1,120,500.00    100.00
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.12 โครงการเกษตรวิชญา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564



หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมการข้าว
    1. จัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื นท่ีสูง ไร่ 0.50 0.50 100.00      
    2. ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบนพื นท่ีสูง ไร่ 8.50 8.50 100.00      
    3. จัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว ไร่ 0.50 0.50 100.00      
    4. ผลิตเมล็ดพันธ์ุธัญพืชเมืองหนาว ไร่ 8.50 8.50 100.00      
    5. จัดนิทรรศการ ให้ค าปรึกษาแนะน า และขยายผล ครั ง 12 12                     100.00      
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 150,000.00      120,000.00      80.00        
กรมประมง
    1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 40 40                     100.00      
    2. จุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1 1                       100.00      
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 114,800.00      96,959.05         84.46        

กรมวิชาการเกษตร
    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท าแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ ไร่ 6 6                       100.00      
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 200,000.00      200,000.00      100.00      
กรมหม่อนไหม

ไร่ 2 2                       100.00      
ครั ง 4 3                       75.00        

    3. จัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์ส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม งาน 1 1                       100.00      
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 52,000.00        52,000.00         100.00      
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    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน
    2. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน



หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
    1. ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกจิตส านึกในการฟ้ืนฟู ราย 100 100                   100.00      
และอนุรักษ์ทรัพยากร
    2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกร ราย 100 100                   100.00      
    3. พัฒนาพื นท่ีให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติท่ีสมบูรณ์  ไร่ 123 123                   100.00      
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 993,900.00      993,900.00      100.00      
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 60 60                     100.00      
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 60 60                     100.00      
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 60 60                     100.00      
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 22,800.00        22,800.00         100.00      
กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. อบรมเกษตรกร ราย 60 60                     100.00      
    2. ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย ราย 60 60                     100.00      
    3. ดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร ไร่ 4 4                       100.00      
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 260,000.00      260,000.00      100.00      
กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง 1 1 100.00
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มีความเข้มแข็ตามศักยภาพ
    1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้



หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

ครั ง 1 1                       100.00      
การขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนา สหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ขั น) 
กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพ ราย 30 30                     100.00      
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 23,600.00        23,600.00         100.00      
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. สนับสนุนติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ครั ง 16 16                     100.00      
    2. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการฯ ครั ง 2 2                       100.00      
    3. รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ครั ง 12 8                       66.67        
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 100,000.00      100,000.00      100.00      
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการ ครั ง 1 1                       100.00      
เกษตรวิชญาฯ
    2. ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ครั ง 4 3 75.00 -ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง
ต้องเล่ือนการประชุมออกไปก่อน

    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการเกษตรวิชญา เล่ม 1 1                       100.00      
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 83,000.00        69,167.00         83.33
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 3,120,600.00   3,058,926.05   98.02
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    2. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทาง

โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฏ์ิ บุญไทย ต าแหน่ง เศรษฐกร



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
 สหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมความสามารถและโอกาสในการผลิต
และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก
ไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน
นักเรียน และนักศึกษาท่ีอยู่ในพื นท่ี และขยายผลไปยังพื นท่ีใกล้เคียงในอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ  

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 2,083,210 บาท  
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมพัฒนาท่ีดิน
     1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 30 30                     100.00     
     2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 30 30                     100.00     
     3. สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตร พด. ไร่ 30 30                     100.00     
     4. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาท่ีดิน ไร่ 10 10 100.00
ในการปลูกไม้ผล
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.13 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

     5. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาท่ีดิน ไร่ 5 5 100.00
ในการปลูกพืชผัก
     6. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาท่ีดิน ไร่ 7 7                       100.00     
ในการปลูกข้าว
     7. โครงการท่องเท่ียวเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ 1 1                       100.00     
     8. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื นท่ีโครงการฯ โครงการ 1 1                       100.00     
     9. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 969,650.00      969,650.00 100.00
กรมการข้าว
    1. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น  าน้อย แปลง 1 1 100.00
    2 แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ แปลง 1 1 100.00
    3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้ ครั ง 20 20 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 50,000.00        50,000.00        100.00
กรมประมง
    1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1 1                       100.00     
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 83,900.00 83,900.00 100.00     
กรมปศุสัตว์
    1. สาธิตการเลี ยงสัตว์ปีก  ตัว 100 100                  100.00     
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 42,400.00        42,400.00        100.00     
กรมวิชาการเกษตร
    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1.1 การฝึกอบรม ราย 30 30                     100.00     
          1.2 แปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ ไร่ 8 8                       100.00     
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ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

    2. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร
          2.1 เกษตรกร ราย 7 7                       100.00     
          2.2 พื นท่ี ไร่ 7 7                       100.00     
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 160,500.00      160,499.60      100.00     
กรมหม่อนไหม

ไร่ 2 2                       100.00     
ครั ง 4 4                       100.00     

    3. จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ จุด 1 1                       100.00     
    4. ป้ายองค์ความรู้ประจ าจุดเรียนรู้หม่อนไหม จุด 1 1                       100.00     
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 25,500.00        25,500.00        100.00     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 82 82                     100.00     
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 82 82                     100.00     
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 82 82                     100.00     
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 25,760.00        25,760.00        100.00     
กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
         1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ ราย 100 100                  100.00     
พอเพียง
         1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 5                       100.00     
         1.3 จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ราย 95 95                     100.00     
    2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต กลุ่ม 2 2                       100.00     
ทางการเกษตร
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    2. บริหารจัดการแปลงหม่อน
    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

    3. จัดท าแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ไร่ 2 2                       100.00     

ราย 40 80                     200.00     
สารพิษ

แปลง 40 40                     100.00     
กลุ่ม 2 2                       100.00     

    5. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว
ราย 50 50                     100.00     
กลุ่ม 1 1                       100.00     

    6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ไร่ 1 1                       100.00     
โรงเรือน 1 1                       100.00     

    8. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 529,600.00      529,600.00      100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง 1 1                       100.00     

และมีการวางแผนเตรียมจัดตั งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์
ครั ง 1 1                       100.00     

สหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง และเกษตรกรในพื นท่ีโครงการฯ เพ่ือหาแนวทาง ราย 30 30                     100.00     
การปรับปรุงงานและเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในพื นท่ี โดยมีหัวข้อ
เศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพเสริมการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื นท่ีโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชด า
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        5.1 อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

         4.1 อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัย
    4. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตร

         4.3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการตลาดผัก
         4.2 ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตราฐาน 

        5.2 แปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการ

    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถน ารูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 

    7. ขยายพันธ์ุไม้ในโรงเรือนเพาะช า

    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

บาท 14,300.00        14,300.00        100.00     
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. ประชุมคณะท างานและสนับสนุนติดตามการด าเนิน ครั ง 16 16                     100.00     
งานโครงการฯ
    2. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการฯ รายการ 1 1                       100.00     
    3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนให้ สป.กษ. ครั ง 12 6                       50.00       
    4. จัดท ารายงานประจ าปี ครั ง 1 1                       100.00     
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 115,000.00      115,000.00      100.00     
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการฯ ครั ง 1 1 100.00
    2. ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ครั ง 1 -                    -           -ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องเล่ือน
การประชุมออกไปก่อน

    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามศูนย์อ านวยการโครงการฯ เล่ม 1 1                       100.00     
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 66,600.00        55,500.00        83.33
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 2,083,210.00   2,072,109.60   99.47
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โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com

    3. งบประมาณเบิกจ่าย

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฏ์ิ บุญไทย ต าแหน่ง เศรษฐกร



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 บูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความย่ังยืน โดนยึดผล
ประโยชน์ของชุมชนเป็นท่ีตั ง เพ่ือสร้างทางเลือกในการด ารงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซ่ึงเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรม
ผิดกฎหมายต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ น าไปสู่การเปล่ียนแปลงตนเอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื นท่ีเป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่าง
เป็นธรรม โดยมีล าดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และย่ังยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน
ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วนตนเอง และเพ่ือส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากร ร่วมกันในชุมชน เพ่ือให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพื นท่ีอย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ พื นท่ีลุ่มน  าห้วยเมืองงาม พื นท่ีรวมประมาณ 37,119 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ 
และ 20 หมู่บ้านย่อยในต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื นท่ีนอกโครงการฯ จ านวน 11 หมู่บ้าน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 371,500 บาท  
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.14 โครงการร้อยใจรักษ์ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. ประชุมคณะท างานโครงการฯ ครั ง 6 5                    83.33   
    2. ติดตามงานในพื นท่ี ครั ง 4 4                    100.00 
    3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ครั ง 12 8                    66.67   
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 40,000.00     35,650.00      89.13   
กรมการข้าว
    1. เก็บรวบรวมคัดเลือกพันธ์ุข้าวอีโตให้บริสุทธ์ิ ไร่ 1 1 100.00
    2. เปรียบเทียบพันธ์ุข้าวเจ้าพันธ์ุดีกับพันธ์ุอีโต ไร่ 1 1 100.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 90,000.00     90,000.00      100.00
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 100 100 100.00
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 100 100                100.00 
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 100 100                100.00 
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 38,000.00     38,000.00      100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร

ราย 30 30                  100.00 
         1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ไร่ 30 30                  100.00 
    2. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ
         2.1 อบรมเกษตรกร ราย 30 30                  100.00 
         2.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ไร่ 30 30                  100.00 
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30
 ก.ย. 64)

ร้อยละ

         1.1 อบรมเกษตรกร
    1. ส่งเสริมการปลูกมะม่วง

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564



แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30
 ก.ย. 64)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

    3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย 
         3.1 อบรมเกษตรกร ราย 40 40                  100.00 
         3.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตร ไร่ 40 40                  100.00 
    4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม 2 2                    100.00 
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 125,000.00   125,000.00    100.00 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการร้อยใจรักษ์ ครั ง 1 1                    100.00 
    2. ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ครั ง 2 3 150.00
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการร้อยใจรักษ์ เล่ม 1 1                    100.00 
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 78,500.00     65,442.00      83.37   
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 371,500.00  354,092.00   95.31
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฏ์ิ บุญไทย ต าแหน่ง เศรษฐกร
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และท่ีดินท ากิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต
2. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษญฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ดิน น  า ป่าไม้ และสัตว์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างม่ันคง และย่ังยืน
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพ่ือการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณโครงการ ปี 2564 จ านวน 29,044,510 บาท  
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน  าปิง)
        1.1 แนะน าส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถน ารูปแบบ แห่ง 1                   1                         100.00      
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผน
เตรียมจัดตั งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์
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เป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติงาน

2.15 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ



เป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ

         1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ราย 30                 30                       100.00      
         1.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 14,300          12,500                87.41        

         2.1 แนะน าส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถน ารูปแบบ แห่ง 1                   1                         100.00      
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัด
ตั งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์
         2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ราย 30                 30                       100.00      
         2.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 14,300          12,100                84.62        
กรมการข้าว
    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน  าปิง)
         1.1 แปลงเรียนรู้และสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรค ไร่ 2                   1                         50.00
และแมลงศัตรูข้าว
         1.2 การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ไร่ 2                   2                         100.00
         1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธ์ุดี ไร่ 2 2                         100.00
         1.4 ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว ราย 30                 30                       100.00
         1.5 แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวส ารอง ไร่ 1                   1                         100.00
         1.6 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 230,000        230,000              100.00
    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)
         2.1 แปลงผลิตข้าวและเรียนรู้การคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่บริสุทธ์ิ ไร่ 20                 20                       100.00      
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
         2.2 จุดเรียนรู้เร่ืองข้าวประจ าจุดเรียนรู้ ไร่ 2                   2                         100.00      
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    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)



เป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ

         2.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัด ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ราย 60                 60                       100.00      
การเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่
         2.4 ถ่ายทอดความรู้การท าผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ ราย 30                 30                       100.00      
         2.5 การติดตาม แนะน า และขยายผล ครั ง 12                 12                       100.00      
         2.6 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 100,000        100,000              100.00      
กรมประมง

         1.1 ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ตัว 100,000        100,000              100.00
         1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 40                 40                       100.00      
         1.3 ประมงโรงเรียน แห่ง 1                   1                         100.00      
         1.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 129,700        117,600              90.67        

         2.1 ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ตัว 200,000        200,000              100.00      
         2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 50                 50                       100.00      
         2.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 145,100        107,200              73.88        
กรมปศุสัตว์
    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน  าปิง)
         1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม 1                   1                         100.00      

ราย 10                 10                       100.00      
         1.2 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 30                 30                       100.00      
         1.3 ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีก ราย 20                 20                       100.00      

ตัว 100               100                     100.00      
         1.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 25,600          25,600                100.00      

2-59

    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน  าปิง)

    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)



เป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ

    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)
         2 .1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10                 10                       100.00      
         2.2 ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีก ราย 10                 10                       100.00      

ตัว 50                 50                       100.00      
         2.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 25,600          25,600                100.00      

         1.1 ส่งเสริมการทอผ้าไหม ฝึกอบรม "การทอผ้ามัดหม่ีให้ได้ ราย 10                 10                       100.00      

         1.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 91,900          90,530                98.51        
กรมชลประทาน
    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)
         1.1 พื นท่ีชลประทาน ไร่ 600               400                     66.67          - เน่ืองจากมีอุทกภัย และยกเลิก
         1.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 23,790,000   16,926,400         71.15 สัญญาจ้าง
กรมพัฒนาท่ีดิน

         1.1 จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 400               400                     100.00      
         1.2 สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 100               100                     100.00      
         1.3 สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 300               300                     100.00      
         1.4 สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 50                 50                       100.00      
         1.5 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,854,500     1,830,500           98.71        
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กรมหม่อนไหม
    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)

คุณภาพ" (10 วัน) 

    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน  าปิง)



เป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ

    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)
         2.1 จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 400               400                     100.00      
         2.2 สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 150               150                     100.00
         2.3 สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 50                 50                       100.00
         2.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,779,750     1,779,750           100.00
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

         1.1 อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 25                 25                       100.00      
         1.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 25                 25                       100.00      
         1.3 ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 25                 25                       100.00      
         1.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 9,500            8,500                  89.47        
    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)
         2.1 อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 112               112                     100.00
         2.2 ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 112               112                     100.00      
         2.3 ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 112               112                     100.00      
         2.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 42,560          42,560                100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร

         1.1 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ราย 100               100                     100.00      
กับศักยภาพของพื นท่ี
         1.2 ทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย 12                 12                       100.00      
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    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน  าปิง)

    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน  าปิง)



เป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ

         1.3 จัดท าแปลงสาธิตเพ่ือฝึกอาชีพทางการเกษตร
              1.3.1 การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 4                   4                         100.00      
              1.3.2 การปลูกกาแฟ ไร่ 5                   5                         100.00      
              1.3.3 การปลูกชา ไร่ 5                   5                         100.00      
              1.3.4 การปลูกพืชผักสมุนไพรพื นบ้านและยารักษาโรค ไร่ 1                   1                         100.00      
         1.4 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 2 (ต่อเน่ือง) ราย 1                   1                         100.00      
         1.5 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ครั ง 4                   4                         100.00      
         1.6 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 109,800        109,800              100.00      
   2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)
         2.1 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ราย 50                 50                       100.00      
กับศักยภาพของพื นท่ี
         2.2 ทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย 6                   6                         100.00      
         2.3 ฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ กลุ่ม 3                   3                         100.00      
         2.4 ฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช กลุ่ม 3                   3                         100.00      
ชุมชน
         2.5 จัดท าแปลงสาธิตเพ่ือฝึกอาชีพทางการเกษตร
              2.5.1 การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 8                   8                         100.00      
              2.5.2 การปลูกพืชผักสมุนไพรพื นบ้านและยารักษาโรค ไร่ 2                   2                         100.00      
         2.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทาง กลุ่ม 1                   1                         100.00      
การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
         2.7 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 1 (รายใหม่) ราย 1                   1                         100.00      
         2.8 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 2 (ต่อเน่ือง) ราย 1                   1                         100.00      
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เป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ

         2.9 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ครั ง 8                   8                         100.00      
         2.10 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 147,900        147,900              100.00      
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน  าปิง)
        1.1 ประฃุมคณะท างาน/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม ครั ง 7                   7                         100.00      
        1.2 ติดตามการด าเนินงานในพื นท่ีและรายงานผล ครั ง 12                 8                         66.67        
        1.3 บูรณาการเพ่ือให้บริการวิชาการแก่ราษฎรในพื นท่ีโครงการ ครั ง 4                   4                         100.00      
        1.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 135,000        135,000              100.00      
    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)
         2.1 อ านวยการติดตามการขับเคล่ือนการด าเนินโครงการ ครั ง 15                 13                       86.67        
         2.2 จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ เล่ม 50                 50                       100.00      
         2.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 85,000          66,620                78.38        

         1.1 ติดตามผู้ผ่านการอบรม ครั ง 1                   1                         100.00      
         1.2 ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ครั ง 1                   -                      -             - อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงไม่จัดประชุม

         1.3 จัดท าเล่มรายงานการติดตาม เล่ม 1                   1                         100.00      
         1.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 157,000        130,833              83.33        

         2.1 ติดตามผู้ผ่านการอบรม ราย 112               60                       53.57         - มีเกษตรกรติดโควิด
         2.2 ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ครั ง 2                   1                         50.00        
         2.3 จัดท าเล่มรายงานการติดตาม เล่ม 1                   1                         100.00      
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    2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)

    1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงราย (ลุ่มน  าค า)
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



เป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ

เดือน 2                   2                         100.00      
         2.5 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท         157,000 112,975              71.96        
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 29,044,510  22,011,968        75.79        
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางยุพา  ต่ายธานี  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com

         2.4 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการตเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื นท่ีสูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนาต่อไป
2. เพ่ือการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื นท่ีบนท่ีสูง
3. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด
4. เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถ่ิน
5. เพ่ือการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีย่ังยืน จุดม่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

เป้าหมายของโครงการ 1. พื นท่ีทรงงาน ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
2. พื นท่ีขยายผล ในอ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดน่าน 

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณโครงการปี 2564 จ านวน 6,302,550 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 700 700 100.00
    2. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 100 100                  100.00
    3. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 100 100 100.00
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.16 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วยแผนปฏิบัติงาน



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วยแผนปฏิบัติงาน

    4. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 100 100 100.00
บาท 3,211,500   3,200,500        99.66

กรมการข้าว
   1. พัฒนาการปลูกข้าวในพื นท่ีทรงงาน 600 ไร่ แปลง 2 2 100.00
   2. พัฒนาการปลูกข้าวแลยกระดับผลผลิตข้านนา แปลง 2 2                      100.00
พื นท่ี 1,200 ไร่ ไร่ 50 50                    100.00

ราย 100 100 100.00
   3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื นท่ีขยายผล
บ้านนากอก บ้านห้วยกานต์ ไร่ 35 35 100.00

ราย 100 100                  100.00
   4. การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพื นเมืองเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพื น ไร่ 5 5 100.00

บาท 348,000      200,000           57.47
กรมประมง
   1. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น  าในแหล่งน  าธรรมชาติ ตัว 100,000 100,000 100.00
   2. เกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ราย 100 100                  100.00
   3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 2 2 100.00

บาท 299,100      299,100           100.00
กรมปศุสัตว์
   1. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
        1.1 สุกร ตัว 6 6 100.00
        1.2 ผลิตลูกสุกร ตัว 60 65 108.33
        1.3 สัตว์ปีก ตัว 100 100 100.00
        1.4 ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 1,000 1,482 148.20
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    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

   5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วยแผนปฏิบัติงาน

   2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 30 30 100.00
   3. ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย 20 111 555.00

ตัว 200 787 393.50
   4. ส่งเสริมสการเลี ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร ราย 1 1 100.00

ตัว 20 48 240.00
บาท 263,500      263,500           100.00

กรมหม่อนไหม
   1. ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด ราย 30 30 100.00

ไร่ 3 3                      100.00
   3. ส่งเสริมการเพาะเลี ยงถ่ังเฉ้า จุด 1 1                      100.00

บาท 36,850        36,850             100.00
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
   1. อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิต ราย 50 50 100.00
ในแปลงตนเอง ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
   2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบด้านการท าเกษตร ศูนย์ 5 5                      100.00
ผสมผสาน

บาท 560,500      560,500           100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
   1. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว เพ่ือสร้าง
เกษตรกรต้นแบบ ราย 10 10 100.00
   2. ส่งเสริมการเพาะเห็ด ก้อน 2,000 2,000 100.00
   3. จัดท าแปลงสาธิตแก้วมังกร งาน 2 2                      100.00
   4. การสร้างแปลงต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน ไร่ 10 10 100.00
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   2. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี

   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

   5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วยแผนปฏิบัติงาน

   5. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถ่ัว ราย 10 10 100.00
   6. พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 2 2 100.00
   7. ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ ราย 50 50                    100.00
   8. ดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอู่หลง ในพื นท่ีสาธิต ไร่ 10 10 100.00
   9. ขยายผลการปลูกชาอู่หลง ราย 10 10 100.00

บาท 624,000      624,000           100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ตามศักยภาพ  แห่ง 1 1 100.00

ในสหกรณ์ แห่ง 1 1 100.00
ราย 1 1 100.00

ธุรกิจของสหกรณ์ ครั ง 1 1                      100.00
ราย 30 30                    100.00

ล้านบาท 131,600      126,300           95.97
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   1. จัดประชุมเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน ครั ง 8 8 100.00
   2. ติดตามงานในพื นท่ีโครงการ ครั ง 12 12 100.00
   3. จัดเตรียมการรับเสด็จ และการตรวจเย่ียมโครงการ ครั ง 1 -                   0.00

บาท 750,000      750,000           100.00
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   10. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

   1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

   3. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการ
ขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ขั น) กิจกรรม
การพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการด าเนิน

   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

   2. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

หน่วยแผนปฏิบัติงาน

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย 74 74                    100.00
    2. ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ครั ง 4 4 100.00
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เล่ม 1 1                      100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 77,500        76,829             99.13
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 6,302,550  6,137,579       97.38
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ี ร.ต.นัตฐวุฒิ  พรมสุวรรณ  ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ
โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือบรรเทาอุทกภัยทั งในพื นท่ีเกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ น
2. เพ่ือป้องกันการรุกตัวของน  าเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น  าปากพนังและล าน  าสาขาต่างๆ
3. เพ่ือเก็บกักน  าจืดและบรรเทาความขาดแคลนน  าส าหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอ่ืนๆ ในเขตลุ่มน  าปากพนัง
4. เพ่ือปรับปรุงระบบชลประทานท่ีมีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่ส าหรับแหล่งน  าท่ีเพ่ิมขึ น
5. เพ่ือปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื นท่ีลุ่มน  าปากพนังให้ดีขึ น โดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด

เป้าหมายของโครงการ 1. พื นท่ีโครงการพัฒนาพื นท่ีลุ่มน  าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 11 อ าเภอ 
ได้แก่ ปากพนัง เชียรใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกา ทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช
2. พื นท่ีจังหวัดพัทลุง 1 อ าเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม
3. พื นท่ีจังหวัดตรัง 1 อ าเภอ ได้แก่ ห้วยยอด

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณโครงการปี 2564 จ านวน 20,792,870 บาท
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.17 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

กรมการข้าว
    1. กิจกรรมแปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพื นเมือง ไร่ 2 2                       100.00      -ด าเนินการปักด าข้าวพื นเมือง จ านวน 21 พันธ์ุ 

หว่านน  าตม จ านวน 6 พันธ์ุ เม่ือวันท่ี 30 ก.ย. 64
    2. ส่งเสริมการปลูกข้าวพื นเมืองเพ่ือบริโภคและจ าหน่าย ไร่ 15 15                     100.00      -ด าเนินการหว่านข้าวเม่ือวันท่ี 6 ก.ย. 64 ข้าวอยู่ใน

ระยะกล้า
    3. กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริโภค	 ไร่ 20 20                     100.00      
    4. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวพื นนุ่มเพ่ือบริโภค และจ าหน่าย ไร่ 10 10                     100.00      
    5. กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกข้าวพื นนุ่ม 4 4                       100.00      
    5. ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนาลุ่มน  า ไร่ 20 20                     100.00      
ปากพนัง
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 480,000 480,000           100.00      
กรมประมง

    1. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น  าในแหล่งน  าธรรมชาติ ตัว 3,000,000 3,115,000 103.83
    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 120 120                  100.00      
    3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า บ่อ 1 1 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 763,000 762,584 99.95
กรมปศุสัตว์

    1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 250 292 116.80      
    2. สาธิตการเลี ยงแพะแกะ ตัว 50 56                     112.00      
    3. สาธิตการเลี ยงสัตว์ปีก ตัว 50 50                     100.00      
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)



แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

    4. ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีก
        4.1 เกษตรกร ราย 20 20 100.00      
        4.2 สัตว์ปีก ตัว 100 100 100.00      
    5. ส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อสู่เกษตรกร
        5.1 กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม 7 7 100.00      
        5.2 โคเนื อ ตัว 350 350 100.00      
    6. ส่งเสริมการเลี ยงแพะ
        6.1 กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม 7 7 100.00      
        6.2 แพะ ตัว 350 350 100.00      
    7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ กลุ่ม 7 7 100.00      
    8. เสบียงหญ้าแห้ง ตัน 20 20 100.00      
    9. ตรวจบริการสุขภาพสัตว์ ตัว 2,000 2,021 101.05      
    10. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 415,100 415,100           100.00      
กรมวิชาการเกษตร

    1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
        1) การฝึกอบรม ราย 350 350                  100.00      -ปรับแผนจากอบรมเกษตรกรเป็นจัดท าเอกสาร

แนะน าด้านวิชาการ และปัจจัยทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

        2) แปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ ไร่ 258 258 100.00      
    2. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร
        1) เกษตรกร ราย 73 73 100.00      
        2) พื นท่ี ไร่ 199 199 100.00      
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,409,500 1,409,500 100.00      
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

กรมหม่อนไหม
    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 3 3                       100.00      
    2. จัดท าองค์ความรู้เร่ืองหม่อนผลสด จุด 1 1                       100.00      
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 20,000 20,000             100.00      
กรมพัฒนาท่ีดิน

    1. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 1,500 1,500 100.00      
    2. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 1,500 1,500 100.00      
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 500 500                  100.00      
    4. ปรัปบรุงพื นท่ีดินเปรี ยวเพ่ือปลูกข้าว ไร่ 500 500                  100.00      
    5. ปรัปปรุงและพัฒนาพื นท่ีดินเปรี ยวเพ่ือปลูกปาล์มน  ามัน ไร่ 100 100                  100.00      
    6. ปรับปรุงพื นท่ีบ่อกุ้งร้างในเขตน  าเค็มเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และ ไร่ 50 50                     100.00      
ส่ิงแวดล้อม
    7. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 13,775,000 13,775,000 100.00      
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

    1. อบรมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ราย 150 179 119.33
    2. จัดตั งและพัฒนาแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 5 5                       100.00

บาท 905,750 905,750 100.00
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 1,837 1,837 100.00      
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 919 919 100.00      
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 919 919                  100.00      
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 624,620 624,620 100.00      
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    3. งบประมาณเบิกจ่าย



แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการปลูกข้าวพื นเมืองเพ่ือการอนุรักษ์ ราย 120 120 100.00      
การบริโภคและการขยายพันธ์ุ
    2. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถ่ิน ราย 120 120 100.00      
(ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด)
    3. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองพืชอายุสั นท่ีเหมาะสมในพื นท่ี ราย 120 160 133.33      
ลุ่มน  าปากพนัง
    4. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผลิตไม้ผลคุณภาพ ราย 20 20                     100.00      
(ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด)
    5. กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน  ามัน พืชผัก) ราย 200 200                  100.00      
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 884,000 873,610 98.82
กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนเตรียมจัดตั งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ แห่ง 1 1                       100.00      

สหกรณ์ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องและเกษตรกรในพื นท่ีโครงการฯ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุง
งานและเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในพื นท่ี โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบ
การสหกรณ์ในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 ครั ง ราย 30 31                     103.33      

บาท 14,300 14,300             100.00
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    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถน ารูปแบบการบริหาร

    3. งบประมาณเบิกจ่าย

    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวาง



แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. จังหวัดนครศรีธรรมราช - พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
สู่เกษตรกร ราย 25 25                     100.00      
        1.1 อบรมความรู้อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด ราย 65 65                     100.00      
        1.2 จัดประชุมก าหนดแนวทาง และจัดท าแผนปฏิบัติการ ครั ง 3 3                       100.00      
        1.3 อ านวยการ ประสานงาน บูรณาการ และติดตามการด าเนิน ครั ง 28 28                     100.00      
งานโครงการฯ
        1.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ รายการ 2 2                       100.00      
    2. จังหวัดพัทลุง - ประสานอ านวยการติดตามการด าเนินงาน
โครงการฯ ครั ง 4 4                       100.00      
        2.1 ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพเกษตรกร ราย 40 40                     100.00      
        2.2 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียว ครั ง 1 -                    -            
        2.3 จังหวัดสงขลา - อบรบความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ ราย 60 60                     100.00      
การแปรรูปข้าว และการตลาด
    3. ประเมินผลโครงการ ครั ง 6 6                       100.00      
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,155,600 879,339 76.09        
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลจาก
ครัวเรือนเกษตรในพื นท่ีโครงการฯ ราย 190 190                  100.00      
    2. จัดท าเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เกษตรโครงการพัฒนาพื นท่ีลุ่มน  าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ เล่ม 1 1                       100.00      
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64)

    3. จัดท าดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2564 ภายใต้
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื นท่ีลุ่มน  าปากพนัง อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ เล่ม 1 1                       100.00      

บาท 346,000 159,063           45.97
บาท 20,792,870 20,318,866 97.72
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โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com

    4. งบประมาณเบิกจ่าย

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายวริทธ์ ถานิสโร ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
งบประมาณรวมท้ังส้ิน



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพ่ือขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนาการเกษตร

ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
๒. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั นก้าวหน้าได้

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร จ านวน 4,200 ราย ได้รับการอบรม และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ระยะเวลาของโครงการ ตั งแต่ปี 2550
งบประมาณโครงการปี 2564 จ านวน 25,033,990 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตาม ราย 2280 2,217 97.24 - ปรับเป้าหมายเกษตรกรลดลงเป็น 2280 ราย
แนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จากเดิม 4200 ราย เน่ืองจากได้รับการจัดสรร

งบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) เพียงร้อยละ 50 
โดยไม่มีการจัดสรรเพ่ิมเติม(งบอุดหนุนได้รับ 
5 ล้านบาท จาก 10 ล้านบาท)
- งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรได้รับไม่ครบเต็ม
จ านวน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี  งบเงินอุดหนุน ได้รับ 
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.18 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ไตรมาสท่ี 4 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30

 ก.ย. 64)
ร้อยละ



หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 63 - 30

 ก.ย. 64)
ร้อยละ

5,000,000 บาท จาก 10,000,000 บาท (ไม่มี
การจัดสรรเพ่ิมเติม) และงบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรร 
2 งวด รวม 12,500,000 บาท (กันเข้าส่วนกลาง 
สป.กษ. 600,000 บาท) จากยอดเต็ม 
15,000,000 บาท (รอจัดสรรเพ่ิมอีก 1 งวด)
- เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส
โควิด 19 ส่งผลให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
บางแห่งไม่สามารถจัดฝึกอบรมเกษตรกรได้ จึงขอส่ง
คืนเป้าหมายเกษตรกร และงบประมาณในการฝึกอบรม

    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 25,000,000 18,117,462 72.47
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางเพ่ือจัดท า ครั ง 4 4 100.00
รายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม ครั ง 3 3 100.00 -เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ

ไวรัสโควิด 19 จึงใช้การติดตามผลการด าเนินงาน
ในพื นท่ีครั งท่ี 3 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ เล่ม 1 1                     100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 33,990 33,990 100.00

บาท 25,033,990 18,151,452 72.51
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โทรศัพท์ 02-579-8267  โทรสาร 02-579-2670 E-mail: rdpcc857@gmail.com

 โทร. 02-629-8975 โทรสาร 02-281-3958 E-mail intarawichien.jinny@hotmail.com
ผู้รวบรวมรายงานของ กนท. นางสาวรัชดาภรณ์ อินทรวิเชียร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าท่ีร้อยตรีนัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ และนายวริทธ์ ถานิสโร ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

โครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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สวนท่ี 3 
Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ และโครงการท่ีมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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