
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน  
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุพืชชุมชนตามมาตรฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พืชตระกูลมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศท้ังดานการบริโภคโดยตรงและการใชเปนวัตถุดิบ 

ในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งปจจุบันมีพื้นท่ีเพาะปลูกถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และถ่ัวลิสง ในประเทศ 189,225 ไร 
848,724 ไร และ 147,184 ไร ผลผลิต 75,791 ตัน 99,301 ตัน และ 38,619 ตัน ตามลําดับ (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร , 2557) โดยแนวโนมของผลผลิตลดลงตามพื้นท่ีเพาะปลูก ในขณะท่ีความตองการใช
ภายในประเทศกลับมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนและผลผลิตมีไมเพียงพอตองนําเขาจากตางประเทศทําใหสูญเสีย
เงินตราปละหลายหมื่นลานบาท สวนปญหาท่ีพบในการผลิตพืชตระกูลถ่ัวของเกษตรกร คือ การขาดแคลน
เมล็ดพันธุดี เนื่องจากปจจุบันภาครัฐไมสามารถผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวในปริมาณท่ีเพียงพอตอ 
ความตองการของเกษตรกร ประกอบกับภาคเอกชนก็ไมทําการผลิตเมล็ดพันธุพืชดังกลาวเนื่องจากไมคุมคากับ
การลงทุน อีกท้ังเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวมีปริมาณน้ํามันในเมล็ดสูงทําใหความงอกลดลงอยางรวดเร็วเกษตรกร
ไมสามารถเก็บไวทําพันธุขามฤดูกาลผลิตได ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดสงเสริมและสนับสนุน 
ใหเกษตรกรรวมตัวกันจัดต้ังเปนศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน โดยไดดําเนินการต้ังแตป 2555 แต
การผลิตเมล็ดพันธุยั งไมเพียงตอตอความตองการใชของเกษตรกรผูปลูกถ่ัวในฤดูแลง ประกอบกับ 
รัฐบาลไดมีนโยบายใหเกษตรกรปรับลดพื้นท่ีการเพาะปลูกขาวปรังเพื่อไมใหปริมาณผลผลิตขาวลนตลาด 
ดังนั้น เกษตรกรจึงไดปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตจากการปลูกขาวมาปลูกพืชตระกูลถ่ัวทดแทน ทําใหปริมาณ
ความตองการเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวเพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตามเกษตรกรยังขาดความรู และความเขาใจใน
เทคโนโลยีการผลิตท่ีถูกตองและเหมาะสมทําใหผลผลิตตํ่า และตนทุนสูง ในการนี้ เพื่อแกปญหาดานการขาด
แคลนเมล็ดพันธุ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสรางความมั่นคงดานอาหาร และการลดผลกระทบ 
จากการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน ตลอดจนเพื่อลดการนําเขาผลผลิต กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดดําเนินงาน
โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซียน ป 2560 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อถายทอดความรูแกเกษตรกร 
2.2 เพื่อจัดต้ังและพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน 
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3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
 เปาหมาย 
  1. จัดต้ังและพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน จํานวน 190 ศูนย  

ชนิดพืช จํานวนศูนย 
(ศูนย) 

เกษตรกรเขารวม 
โครงการ (ราย) 

เปาหมายผลิต รองรับพื้นท่ีปลูก
ในฤดูแลง (ไร) (ไร) ตัน 

ถ่ัวเหลือง 
- ศูนยใหม ป 60 
- ศูนยเกา ป 58,59 

50 
15 
35 

1,000 2,000 300 
(1 : 10) 

20,000 

ถ่ัวเขียว 
- ศูนยใหม ป 60 
- ศูนยเกา ป 58,59 

83 
45 
38 

1,660 3,332 249.9 
(1 : 15) 

49,980 

ถ่ัวลิสง 
- ศูนยใหม ป 60 
- ศูนยเกา ป 58,59 

57 
25 
32 

1,140 2,280 364 
(1 : 8) 

18,200 

รวม 190 3,800 7,600 913.9 88,188 

 
2. ถายทอดความรูแกเกษตรกร จํานวน 3,800 ราย 
สถานท่ี 

 1. ศูนยฯ ป 2558 - 59 จํานวน 105 ศูนย ดําเนินการใน 31 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร 
เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย 
อุตรดิตถ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย เลย  
ศรีสะเกษ สุรินทร หนองบัวลําภู อุบลราชธานี พะเยา และจังหวัดยโสธร 

 2. ศูนยฯ ป 2560 จํานวน 85 ศูนย ดําเนินการใน 23 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แมฮองสอน ลําปาง อุตรดิตถ ชัยนาท ลพบุรี ขอนแกน 
นครราชสีมา เลย ศรีสะเกษ สุรินทร หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี พะเยา และจังหวัดยโสธร 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
 4.1  การพัฒนาเจาหนาท่ี มี 2 กิจกรรม ใชงบประมาณรวม 1,683,600 บาท ดังนี้ 

4.1.1  จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ป 2560 แกเจาหนาท่ีทุกระดับ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซียน ป 2560  

- จํานวน 232 คน X 1,200 บาท 4 วัน เปนเงิน 1,113,600 บาท  
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4.1.2  จัดฝกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ท่ียังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรดังกลาว เพื่อใหเจาหนาท่ีนําความรูไปถายทอดแกเกษตรกรสมาชิกศูนยฯ  

- จํานวน 95 คน X 1,200 บาท X 5 วัน เปนเงิน 570,000 บาท   
 4.2 การพัฒนาเกษตรกร มี 2 กิจกรรม ใชงบประมาณ รวม 14,366,000 บาท ดังนี้ 
 4.2.1 การจัดต้ังและพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชมชน จํานวน 190 ศูนย โดยพัฒนา
ศูนยฯ ป 2558-59 (ตอเนื่อง 3 ป) จํานวน 105 ศูนย และจัดต้ังศูนยฯ ใหม ป 2560 จํานวน 85 ศูนย  
ใชงบประมาณ 13,539,000 บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  1) จัดเวที เรียนรูแกสมาชิกศูนยฯ เพื่อพัฒนาและถายทอดความรู ดานการผลิต 
และการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุ การบริหารจัดการกลุม การตลาด และเครือขาย ใหศูนยฯ 
สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางเขมแข็ง และยั่งยืน  
   - จํานวน 190 ศูนย X 20 ราย X 400 บาท X 1 วัน X 2 ครั้ง เปนเงิน 3,040,000 บาท  
  2) จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุ รวม 7,600 ไร โดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ท่ีจําเปนบางสวน ดังนี้ 
   - ถ่ัวเหลือง  จํานวน 50 ศูนย X 40 ไร X 1,200 บาท เปนเงิน 2,400,000 บาท 
   - ถ่ัวเขียว    จํานวน 83 ศูนย X 40 ไร X 1,075 บาท เปนเงิน 3,569,000 บาท 
   - ถ่ัวลิสง   จํานวน 57 ศูนย X 40 ไร X 1,825 บาท เปนเงิน 4,161,000 บาท 
                                                                                        รวมท้ังส้ิน  10,130,000 บาท 
ตารางแสดง : รายการปจจัยการผลิต ราคา อัตราท่ีใช และงบประมาณในการสนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรู
ในการผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว 3 ชนิด จํานวนเงินบาทตอไร (1 ศูนย = 40 ไร) 

รายการ ถ่ัวเหลือง (ตอไร) ถ่ัวเขียว (ตอไร) ถ่ัวลิสง (ตอไร) 

ราคา อัตราท่ีใช เปนเงิน ราคา อัตราท่ีใช เปนเงิน ราคา อัตราท่ีใช เปนเงิน 

1. เมล็ดพันธุ 25 บาท 15 กก. 375 บาท 50 บาท 5 กก. 250 บาท 50 บาท 20 กก. 1,000 บาท 

2. ไรโซเบียม 25บาท 1 ถุง 25 บาท 25 บาท 1 ถุง 25 บาท 25 บาท 1 ถุง 25 บาท 

3. ปุย/สารเคมี - - 800 บาท - - 800 บาท   800 บาท 

รวม   1,200 บาท   1,075 บาท   1,825 บาท 

 
3) การบันทึกกิจกรรมในการจัดทําแปลงเรียนรูของเกษตรกรสมาชิกศูนย โดยจัดทําแบบ

บันทึกกิจกรรมการจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อใหสมาชิกศูนยฯ ใชบันทึกกิจกรรมการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิต
เมล็ดพันธุของตนเอง   

 - จํานวน 190 ศูนย เปนเงิน 179,000 บาท 
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4) การตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานของเมล็ดพันธุ โดยสงตัวอยางเมล็ดพันธุของศูนย
ผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชนท่ีมีศักยภาพใหกรมวิชาการเกษตรตรวจรับรอง ท้ังนี้ เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับเกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุ 

5) การคัดเลือกศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชนตนแบบระดับจังหวัดและระดับเขต 
โดยเจาหนาท่ีในระดับเขต ท้ังนี้ เพื่อเปนแหลงหรือสถานท่ีสําหรับใหศูนยฯอื่นๆ ท้ังภายในจังหวัดหรือ
ตางจังหวัด ไปศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการพัฒนาศูนยฯ ของตนเองใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  

- จํานวน 190 ศูนย X 1,000 บาท เปนเงิน 190,000 บาท 
 4.2.2 การจัดต้ังกลุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัว จํานวน 85 กลุมๆละ 20 ราย  
รวม 1,700 ราย โดยสมาชิกกลุมฯ ตองไมใชสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันกับเกษตรสมาชิกศูนยฯ ใช
งบประมาณ รวม 827,000 บาท ดังนี้ 
  1) ศึกษาดูงานศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน เพื่อใหสมาชิกกลุมฯ ไดแลกเปล่ียน
เรียนรูกับสมาชิกศูนยฯ และสรางความมั่นใจในคุณภาพเมล็ดพันธุท่ีศูนยฯ ผลิตได 
   - จํานวน 85 กลุม X 20 ราย X 310 บาท X 1 วัน เปนเงิน 527,000 บาท 
  2) จัดทําเอกสารคําแนะนําการปลูกพืชตระกูลถ่ัวในฤดูแลง  
   - จํานวน 2 เรื่อง เปนเงิน 300,000 บาท 
 4.3 การเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด ใชงบประมาณ รวม 2,305,600 บาท ดังนี้ 
  4.3.1 จัดประชุมเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดระหวางเกษตรกรสมาชิกศูนยฯ กับผูรับซื้อ 
เมล็ดพันธุท่ีศูนยฯ ผลิตได  
   - จํานวน 2,850 ราย X 400 บาท X 2 วัน X 1 ครั้ง เปนเงิน 1,140,000 บาท 
  4.3.2 จัดทําทะเบียนรายช่ือบริษัท รานคา และเอกชนผูรับซื้อผลผลิตพืชตระกูลถ่ัว เพื่อให
เจาหนาท่ีและหรือเกษตรกรผูผลิตพืชตระกูลถ่ัว (Grain) ใชเปนขอมูลสําหรับการซื้อขาย 
   - จํานวน 1 เรื่อง เปนเงิน 100,000 บาท 
 4.3.3 จัดสัมมนาเช่ือมโยงระหวางเกษตรกรผูผลิตพืชตระกูลถ่ัว (Grain) กับบริษัท รานคา และ
เอกชนผูรับซื้อผลผลิต  
  - จํานวน 444 ราย X 1,200 X 2 วัน X 1 ครั้ง เปนเงิน 1,065,600 บาท  
 4.4 การจัดงานรณรงคและประชาสัมพันธการสงเสริมการปลูกพืชตระกูลถ่ัว  
   - จํานวน 32 จังหวัด X 20,000 บาท เปนเงิน 640,000 บาท 
 4.5 การบริหารงานโครงการ 
  4.5.1 จัดประชุมเจาหนาท่ีจังหวัดและอําเภอเพื่อติดตามความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมในระดับเขต  
  - จํานวน 165 คน X 1,097 บาท X 2 วัน X 1 ครั้ง เปนเงิน 362,000 บาท 
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 4.5.2 คาขนสงเมล็ดพันธุจากหนวยงานท่ีผลิตเมล็ดพันธุสังกัดกรมวิชาการเกษตรไปยังศูนยผลิต
เมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน  
  - จํานวน 190 ศูนย X 3,000 บาท เปนเงิน 570,000 บาท 
 4.5.3 ติดตามและนิเทศงานการดําเนินงานโครงการของเจาหนาท่ีและเกษตรกรในทุกระดับ โดย
ติดตามฯ ระหวางการดําเนินงานและหลังการดําเนินงานโครงการ 
  - จํานวน 2 ครั้ง X 285,000 บาท เปนเงิน 570,000 บาท 
5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2559 ป 2560 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. การพัฒนาเจาหนาท่ี             

1.1 จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเปนศูนยกลาง
การผลิตเมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคม
อาเซียน ป 2560 

            

1.2 จัดอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ 

            

2. การพัฒนาเกษตรกร             

2.1 จัดต้ังและพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุ 
พืชตระกูลถ่ัวชุมชน 

            

2.1.1 จัดเวทีเรียนรู             

2.1.2 จัดทําแปลงเรียนรู             

2.1.3 จัดทําแบบบันทึกกิจกรรมแปลง             

2.1.4 คัดเลือกศูนยฯ ตนแบบ             

2.2 จัดต้ังกลุมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
พืชตระกูลถ่ัว  

            

2.2.1 ศึกษาดูงาน             

2.2.2 จัดทําเอกสารคําแนะนํา             

3. เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด             

3.1 จัดประชุมเชื่อมโยงระหวางสมาชิกศูนยฯ
ผูผลิตเมล็ดพันธุกับผูรับซื้อเมล็ดพันธุ 

            

3.2 จัดทําทะเบียนรายชื่อรานคา บริษัท และ
เอกชนผูรับซื้อผลผลิต 

            

3.3 จัดสัมมนาเชื่อมโยงระหวางเกษตรกร
ผูผลิตถ่ัว (Grain) กับบริษัท รานคา เอกชน 
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กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2559 ป 2560 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

4. การจัดงานรณรงคและประชาสัมพันธ             

5. การบริหารจัดการโครงการ             

5.1 จัดประชุมติดตามสถานการณ 
การดําเนินงานระดับเขต 

            

5.2 การขนสงเมล็ดพันธุ             

5.3 ติดตามนิเทศงานโครงการ             

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (output) 

1. มีศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน จํานวน 190 ศูนย 
2. เกษตรกร จํานวน 3,800 ราย มีความรูดานการผลิตเมล็ดพันธุ และการบริหารจัดการกลุม 
ผลลัพธ (outcome) 
1. เมล็ดพันธุดีกระจายสูระบบการผลิตในชุมชน  จํานวน 913.9 ตัน 
2. มีเมล็ดพันธุรองรับพื้นท่ีเพาะปลูกพืชตระกูลถ่ัวฤดูแลง จํานวน 88,188 ไร  

7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
1. นางศรีสุดา  เตชะสาน 
 ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว 

 โทรศัพท 0 2561 0453 

 E-mail:agriman33@gmail.com 
2. นางสาวเกศณี  เถ่ือนบัวระบัติ 

 ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 โทรศัพท 0 2561 0453 

 E-mail:agriman33@gmail.com 



1. มีการจัดงานรณรงคฯ 32 จังหวัด 
 

 
 
 
 

แผนผังการดําเนินการโครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลติพันธุพืชชุมชนตามมาตรฐาน ป 2560 

 

สัญลักษณหนวยงานดําเนินการ ก = สวนกลาง  ข = เขต    จ = จังหวัด     อ = อําเภอ 

ปจจัยนําเขา (Input) 

1. การพัฒนาเจาหนาที่  

1. สัมมนาเจาหนาที ่เร่ือง การพัฒนา
เปนศูนยกลางฯ ป 60 (ก) 

2. อบรมเจาหนาที่หลักสูตรเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ (ก) 

 

1. เจาหนาที่ 232 คน มีความรูและ
ความเขาใจในแนวทางการพัฒนา
เปนศูนยกลางฯ 

2. เจาหนาที่ 95 คน ไดรับความรู 
ดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 

1. จํานวนเจาหนาที่ทีม่ีความรูและ 
ความเขาใจในแนวทางการพัฒนา 
เปนศูนยกลางฯ 

2. จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับความรู 
ดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 

 
 
 

กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตยอย (Output) ตัวช้ีวัด (KPI) 

2. พัฒนาเกษตรกร 

1. จัดต้ังและพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุ
พืชตระกูลถั่ว (อ) 

2.จัดต้ังกลุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชตระกูลถั่ว (อ) 

1. มีศูนยผลิตเมล็ดพันธุ 190 ศูนย 
2. เกษตรกรสมาชิกศูนยฯ 3,800 ราย 

ไดรับการถายทอดความรู 
3. เกษตรกร 190 ศูนย มีการบันทึก

กิจกรรมการจัดทําแปลงเรียนรูฯ 
4. มีศูนยฯ ตนแบบระดับเขต 5 ศูนย 
5. เกษตรกรสมาชิกกลุมเพิ่มประสิทธิภาพ  

85 กลุม ไดมีการศึกษาดูงานศูนยฯ 
6. มีเอกสาร 2 เร่ือง 

1. จํานวนศูนยผลิตเมล็ดพันธุ  
2. จํานวนเกษตรกรสมาชิกศูนยฯ  

ที่ไดรับการถายทอดความรู 
3. จํานวนศูนยฯ ที่สมาชิกเกษตรกรมี

การบันทึกกิจกรรมการจัดทําแปลง
เรียนรู 

4. จํานวนศูนยฯ ตนแบบระดับเขต 
5. จํานวนกลุมฯ ทีส่มาชิกเกษตรกรไดมี

การศึกษาดูงานศูนยฯ 
6. จํานวนเร่ืองเอกสาร 
 

 
 
 3. การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 

1. จัดประชุมเชื่อมโยงระหวางศูนยฯ 
กับเกษตรกรผูใชเมล็ดพันธุ (จ) 

2. จัดทําทะเบียนบริษัทเอกชนผูรับซ้ือ
ผลผลิตพืชตระกูลถั่วชุมชนสงให
จังหวัด (ก) 

3. จัดสัมมนาเชื่อมโยงระหวางผูผลิต 
พืชตระกูลถั่วกับผูรับซ้ือผลผลิต (ก) 

1. ประชุมติดตามความกาวหนาและ
สรุปผลดําเนินงานระดับเขต (ข) 

2. ติดตามใหคําแนะนําในการจัดทํา
แปลงผลิตเมล็ดพันธุและการ
ดําเนินงานของศูนย (ก,ข,จ) 

3. การขนสงเมล็ดพันธุ (จ) 

1. จํานวนผูผลิตกับผูใชเมล็ดพันธุที่มีการ
เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 

2. จํานวนเร่ืองเอกสาร  
3. จํานวนผูผลิตกับผูรับซ้ือผลผลิตที่มีการ

เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
 

5.  การบริหารจัดการโครงการ 

  

1. ผูผลิตกับผูใชเมล็ดพันธุ 2,850 ราย 
มีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 

2. มีเอกสาร 1 เร่ือง  
3. ผูผลิตกับผูรับซ้ือผลผลิต 444 ราย 

มีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 

1. มีการประชุมติดตามฯ ระดับเขต 
จํานวน 5 เขต 

2. มีการติดตามใหคําแนะนําในการ
จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุและ
ดําเนินงานของศูนยฯ ใน 32 จังหวัด 

3. ศูนยฯ 190 ศูนย ไดรับเมล็ดพันธุ 
 

1. จํานวนเขตที่มีการประชุมติดตามฯ
ระดับเขต  

2. จํานวนจังหวัดที่ไดรับการติดตาม 
ใหคําแนะนําในการจัดทําแปลงผลิต
เมล็ดพันธุและการดําเนินงานของศูนย 

3. จํานวนศูนยฯ ที่ไดรับเมล็ดพันธุ 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

1. มีเมล็ดพันธุดี
กระจายสูระบบการ
ผลิตในชุมชน จํานวน 
913.9 ตัน  
2. มีเมล็ดพันธุรองรับ
พื้นที่เพาะปลูกพืช
ตระกูลถั่วแลง          
จํานวน 88,188 ไร 

ผลผลิต 
(Output) 

1. ศูนยผลิตเมล็ดพันธุ
พืชตระกูลถั่วชุมชน 
จํานวน 190 ศูนย 
2. เกษตรกร จํานวน 
3,800 ราย มีความรู
ดานการผลิตเมล็ด
พันธุ และการบริหาร
จัดการกลุม 

4.  การจัดงานรณรงคและประชาสัมพันธ 
1. จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธ

การสงเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว (จ) 
1. จํานวนจังหวัดที่มีการจัดงานรณรงคฯ 
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