โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทาการผลิต
สินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการ
บริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกัน
จาหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้
การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย / สถานทีด่ าเนินการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแปลงใหญ่สินค้าเกษตร
ด้านพืช (ไม่รวมนาแปลงใหญ่) ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
จานวน 2,299 แปลง ประกอบด้วย
แปลงใหญ่ปี 2563 จานวน 780 แปลง
แปลงใหญ่ปี 2564 จานวน 972 แปลง
แปลงใหญ่ปี 2565 จานวน 547 แปลง
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในภาพรวม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม และวิธีดาเนินงาน
1. การบริหารจัดการแปลงใหญ่

1.1 วิเคราะห์จดั ทาแผนและปรับปรุงข้อมูล
: การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ แปลงละ 5,000 บาท

1.2 การพัฒนาแปลง : ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงปี 63, 64, 65)
1.2.1 แปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงปีที่ 3 (780 แปลง)
และแปลงใหญ่ ปี 2564 แปลงปีที่ 2 (972 แปลง)
- แปลงขนาดเล็ก (น้อยกว่า 51 ราย)
แปลงละ 30,000 บาท
- แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)
แปลงละ 40,000 บาท
- แปลงขนาดใหญ่ (71-100 ราย)
แปลงละ 50,000 บาท
- แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย)
แปลงละ 50,000 บาท

1.2.3 แปลงใหญ่ ปี 2565 แปลงปีที่ 1 (547 แปลง)
ต้องรับรองแปลงผ่าน CoO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 64)
- แปลงขนาดเล็ก (น้อยกว่า 51 ราย)
แปลงละ 40,000 บาท
- แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)
แปลงละ 50,000 บาท
- แปลงขนาดใหญ่ (71-100 ราย)
แปลงละ 60,000 บาท
- แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย)
แปลงละ 60,000 บาท

กิจกรรม และวิธีดาเนินงาน
2. การบริหารจัดการโครงการ
2.1 บริหารจัดการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบโครงการ

2.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ

2.2 พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จดั การแปลง

2.6 จัดทาฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่

2.3 การประชุมเชื่อมโยงการดาเนินงานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

2.7 การประกวดแปลง

2.4 จัดงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูใ้ ห้กบั สมาชิก
แปลงใหญ่และผู้สนใจ

2.8 บริหารจัดการสานักงานขับเคลือ่ นโครงการฯ

วัตถุประสงค์

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

การรับรองแปลงใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึง
ผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จานวนแปลง
8,319
แปลง

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อ
หน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ลดต้นทุน
24,854.19
ล้านบาท

เป้าหมายการดาเนินงาน ปี 2564

วิธีดาเนินการ

พื้นที่
7,647,939

เกษตรกร
467,456
ราย

ไร่

มูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (ปี 2559-2562)

เป้าหมาย (ในปี 2579)

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 3,447 แปลง

ผลการดาเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มผลผลิต
22,421.52
ล้านบาท

รวมมูลค่าเพิ่ม

GAP เกษตรอินทรีย์
RSPO
144,180
22,060
3,463
ราย
ราย
ราย
รวม 183,657 ราย
การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่

47,275.71
ล้านบาท

อื่นๆ
13,944
ราย

ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า 921 แปลง
ตลาดอื่นๆ 8,045 แปลง
ตลาดออนไลน์ 489 แปลง

ตัวชี้วัดระดับกรม

รายละเอียดตัวชี้วดั และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของเกษตรจังหวัด

-

ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจ /งานตามยุทธศาสตร์
งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วดั : ร้อยละของความสาเร็จในการบันทึกข้อมูลแปลงในการบันทึกข้อมูลแปลงแบบ
แปลงใหญ่ ปี 2565 (น้าหนัก 75)
คะแนน 1 : มีการบันทึกข้อมูลแปลงปี 63, 64 บันทึกส่วนที่ 1, 2 ครบทุกแปลง
และแปลงปี 65 บันทึกส่วนที่ 1 และ 2 ได้ 20 % ของเป้าหมาย
คะแนน 2 : มีการบันทึกข้อมูลแปลงปี 63, 64 บันทึกส่วนที่ 1, 2 ครบทุกแปลง
และแปลงปี 65 บันทึกส่วนที่ 1 และ 2 ได้ 40 % ของเป้าหมาย
คะแนน 3 : มีการบันทึกข้อมูลแปลงปี 63, 64 บันทึกส่วนที่ 1, 2 ครบทุกแปลง
และแปลงปี 65 บันทึกส่วนที่ 1 และ 2 ได้ 60 % ของเป้าหมาย
คะแนน 4 : มีการบันทึกข้อมูลแปลงปี 63, 64 บันทึกส่วนที่ 1, 2 ครบทุกแปลง
และแปลงปี 65 บันทึกส่วนที่ 1 และ 2 ได้ 70 % ของเป้าหมาย
คะแนน 5 : มีการบันทึกข้อมูลแปลงปี 63, 64 บันทึกส่วนที่ 1, 2 ครบทุกแปลง
และแปลงปี 65 บันทึกส่วนที่ 1 และ 2 ได้ 80% ของเป้าหมาย

เงื่อนไขการพิจารณา :

1. แปลงปี 63 และ ปี 64 บันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 ครบทุกแปลง
2. แปลงปี 65 บันทึกครบส่วนที่ 1 และ 2เฉพาะแปลงที่ได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ 20 % ของเป้าหมาย

ตรวจสอบหลักฐานจาก :

- การบันทึกข้อมูลแปลงในระบบ Co - farm
- สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ในระบบวันที่ 1 มีนาคม 2565 และสรุปคะแนนส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง

จานวนฐานข้อมูลในการวัดผลการดาเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
กรมเจ้าภาพแปลงใหญ่

1. กรมการข้าว
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง
5. กรมหม่อนไหม
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์
7. สานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
รวม

จานวน (แปลง)

จานวนพื้นที่ (ไร่)

จานวนเกษตรกร (ราย)

530
762
54
26
2
15
13

461,509.14
452,333.75
29,307.50
4,310.16
223
12,448.75
5,706

27,062
33,870
2,120
948
78
930
621

1,402

966,838.30

65,629

ตัวชี้วัดย่อย 4 ด้าน
1. ร้อยละของต้นทุนการผลิตทีล่ ดลง

2. ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้
3. ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิม่ ขึน้
4. ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รบั การรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต

รายละเอียดตัวชี้วดั ย่อย 4 ด้าน
รายละเอียดตัวชี้วัด

เป้าหมายขั้นต้น
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

1. ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง
2. ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการผลิต

ร้อยละ 6
ร้อยละ 6
ร้อยละ 5
ร้อยละ 60

ร้อยละ 8
ร้อยละ 10
ร้อยละ 7
ร้อยละ 78.64

ร้อยละ 8.75
ร้อยละ 14
ร้อยละ 8.99
ร้อยละ 97.28

รายละเอียดตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
เป้าหมายรอบ 6 เดือน

เป้าหมายรอบ 9 เดือน

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแนวทาง
การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รอบ 6 เดือน
คะแนน 1 : ขั้นตอนที่ 1
คะแนน 2 : คะแนน 3 : ขั้นตอนที่ 2
คะแนน 4 : คะแนน 5 : ขั้นตอนที่ 3

ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้
คะแนน 1 : ร้อยละ 70
คะแนน 2 : ร้อยละ 75
คะแนน 3 : ร้อยละ 80
คะแนน 4 : ร้อยละ 85
คะแนน 5 : ร้อยละ 90

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนรายแปลงและแผนธุรกิจเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนากลุม่ โดยสรุป
จากข้อมูลสมาชิกแปลงใหญ่
2. มีการจัดทาทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลระบบ Co-farm
3. มีการประเมินผลข้อมูลการดาเนินการของกลุม่ /สมาชิกในปีที่
ผ่านมา

กิจกรรมการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) ประจาปีงบประมาณ 2565

1. สนับสนุนความเป็นผู้นาการผลิต
และส่งออกไม้ดอก
2. สนับสนุนเกษตรกรผลิตไม้ดอกไม้
ประดับคุณภาพ และตรงตามความ
ต้องการของตลาด
1

2

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีองค์ความรู้ มี
แนวทางในการประกอบอาชีพการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับ
2. ผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพดี มีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด
3. กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง/ พึ่งพาตนเองได้
4. สนับสนุนการรวมกลุ่ม และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบการส่งเสริมเกษตรรูปแบบ
แปลงใหญ่
5. ส่งเสริมการใช้กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

3

4

จัดเวที
ชุมชน/
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ถ่ายทอด
ความรู้/
ศึกษา
ดูงาน

จุดเรียนรู้
ไม้ดอก
ไม้ประดับ

ตรวจ
ประเมิน
แปลง
กล้วยไม้
คุณภาพ

40,000 บาท

160,000 บาท

480,000บาท

24,000 บาท

สานักงานเกษตรจังหวัด/ อาเภอ

- เกษตรกร 200 ราย แบ่งเป็น
๑. กลุ่มเดิม จานวน 7 กลุ่ม ๆ ละ 15 ราย (105 ราย)
* กล้วยไม้ 3 กลุ่ม: เชียงใหม่ (2 กลุ่ม) กระบี่
* ไม้ดอกไม้ประดับ 4 กลุ่ม: เชียงใหม่ เชียงราย
ปทุมธานี นครนายก
๒. กลุ่มใหม่ จานวน 9 กลุ่ม ๆ ละ 10 ราย (95 ราย)
* กล้วยไม้ 3 กลุ่ม: นครปฐม สมุทรสาคร กทม.
* ไม้ดอกไม้ประดับ 6 กลุ่ม: นนทบุรี (15 ราย)
นครสวรรค์ ราชบุรี นครพนม นครราชสีมา อุดรธานี
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (8 ศูนย์)
ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย เลย ยโสธร ขอนแก่น
หนองคาย และสมุทรสาคร

5

6

7

รวบรวม
พันธุ์
ไม้ดอก
ไม้ประดับ

ประชุม
เชื่อมโยงและ
สร้างความ
เข้มแข็งองค์กร

การสัมมนา
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

400,000 บาท

48,000 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการ

“สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมโครงการนี้ :
มีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง จากการผลิต
ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ และตรงตามความ
ต้องการของตลาด ”

9

10

จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
กล้วยไม้ &
ไม้ดอก
ไม้ประดับ

บริหารจัดการ
โครงการ

8
จัดแสดงงาน
ประชาสัมพันธ์
กล้วยไม้ &
ไม้ดอก
ไม้ประดับ

(ประชุมกรรมการ/
อนุกรรมการ/
คณะทางาน/ติดตาม
นิเทศงาน)

186,000 บาท 323,810 บาท 100,000 บาท 298,500 บาท
ส่วนกลาง

งบประมาณรวม
2,060,310 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ โทร./แฟกซ์. 0 2579 1501

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความพร้อมในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และ
มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดจุดรวบรวม และขยายพันธุ์สมุนไพรพันธุ์ดี

ผลผลิต (Output)
1. เกษตรกร 1,110 ราย ได้รับความรู้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตพืช
สมุนไพร มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร
รวมทั้งมีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สมุนไพร 37 จุด
2. ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 16 ศูนย์
สามารถรวบรวมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือกระจายพันธุ์พืช
สมุนไพรพันธุ์ดี

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิต
สมุนไพรที่มีคุณภาพและวัตถุดิบได้มาตรฐาน
เดียวกัน เกิดการรวมกลุ่มและสามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตการตลาดได้ จุดเรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
สมุนไพรสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้
2. ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนสมุนไพรพันธุ์ดี
ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้

งบประมาณ 3.75 ล้านบาท
เป้าหมาย เกษตรกร 1,110 ราย พื้นที่ 37 จังหวัด
และศูนย์ปฏิบัติการ 16 ศูนย์ฯ

กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคด้านการส่งเสริม
การผลิตพืชสมุนไพร

2. พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกร
2.1 จัดเวทีวิเคราะห์ / จัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน
GAP การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การตลาด การรวมกลุ่ม
2.2 จัดทาจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
3. จัดทาแปลงขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร และประชาสัมพันธ์การใช้

ประโยชน์จากสมุนไพร
4. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพร โดยการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร

แนวคิด

เพื่อใหเกษตรกรเรียนรูการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด และมีความพรอมในการกาวสูกระบวนการทําการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญตอ ไป

วัตถุประสงค

งบประมาณ 251,960 บาท

1. เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร และสามารถถายทอดใหกบั เกษตรกรได
2. เพื่อใหเกษตรกรมีวิธีการที่เหมาะสม ในการผลิตพืชผักไดตามความตองการของตลาด
3. เพื่อใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูและพรอมทํางานในรูปแบบกลุมได
1. พัฒนาความรูและศักยภาพเจาหนาที่
ระดับจังหวัด เขต และสวนกลาง
ผานระบบ Video Conference จํานวน 2 ครั้ง
(23 ธ.ค. 64 และ ก.ค. 65)
3. จัดทําแปลงเรียนรู
การผลิตพืชผักแบบครบวงจร
จังหวัดละ 1 แปลง

ผลผลิต
เจาหนาที่สามารถใหความรูและคําแนะนํา
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร

กิจกรรม

เปาหมายเกษตรกร 100 ราย
(6 จังหวัด : ชัยนาท กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา* หนองบัวลําภู เชียงใหม* สตูล)
หมายเหตุ *เกษตรกรจํานวน 20 ราย

2. ถายทอดความรู/ประชุม ใหแกเกษตรกรเปาหมาย
- อบรมถายทอดความรูการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบ
ครบวงจร จํานวน 2 ครั้ง
- ประชุมเชื่อมโยงการตลาดพืชผักแบบครบวงจร จํานวน 1 ครั้ง

4. ติดตามและประเมินสถานการณการผลิตพืชผัก
ผลลัพธ
เกษตรกรมีความรูและสามารถผลิตพืชผัก
ไดอยางมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เจาหนาที่และเกษตรกร มีความรูและความเขาใจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร
และเกษตรกรรายยอยมีความสนใจและตองการผลิตพืชผักในรูปแบบกลุม

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
เพื่อความยั่งยืน ปี 2565
วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการประสานงานวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพกาแฟ
เพื่อทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิตของกาแฟในประเทศไทย
เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ

เป้าหมาย
เกษตรกร 700 ราย พื้นที่ 18 จังหวัด
งบประมาณ 1,801,000 บาท

- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
- 700 ราย งบ 280,000 บาท
- ศึกษาดูงาน
700 ราย งบ 980,000 บาท
- จัดทาแปลงเรียนรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
28 แปลง งบ 448,000 บาท

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
25 ครั้ง (ส่วนกลาง 5 ครั้ง เขต 2 ครั้ง จังหวัด 18 ครั้ง)
งบ 93,000 บาท

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว
เพื่อความยั่งยืน
วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมะพร้าวให้แก่เกษตรกร

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณเหมาะสมเพียงพอ
กับความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะพร้าว ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

เกษตรกร 700 ราย พื้นที่ 22 จังหวัด
งบประมาณ 1,652,000 บาท

เพื่อสร้างทางเลือกในการพัฒนาการผลิตมะพร้าวตามความต้องการของแหล่งผลิตอย่างแท้จริง

กิจกรรม
สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและ
ส่งเสริมการรวมกลุม่ เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าว
พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกร
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ติดตามและประเมินสถานการณ์

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตมะพร้าว
700 ราย งบ 280,000 บาท
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
700 ราย งบ 980,000 บาท
- จัดทาแปลงเรียนรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
28 แปลง งบ 336,000 บาท
ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิตมะพร้าว 4 ครั้ง
(ส่วนกลาง 4 ครั้ง) งบ 56,000 บาท

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน
กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวาย ให้มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตไผ่และ
หวายเพื่อการค้า

เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแก่เกษตรกร

เป้าหมาย
เกษตรกร 630 ราย พื้นที่ 10 จังหวัด
งบประมาณ 1,608,800 บาท

กิจกรรม
กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
และส่งเสริมการรวมกลุม่ และพัฒนาความรู้
พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรเกีย่ ว
กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ติดตามและประเมินสถานการณ์

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตไผ่และหวาย
630 ราย งบ 252,000 บาท
- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
630 ราย งบ 882,000 บาท
- จัดทาแปลงเรียนรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
21 แปลง งบ 378,000 บาท
ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิตไผ่และหวาย
19 ครั้ง(ส่วนกลาง 5 ครั้ง เขต 4 ครั้ง จังหวัด 10 ครั้ง)งบ 96,800 บาท

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคี้ยวมัน
(มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต์)
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคี้ยวมัน
เพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการ
แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า รวมทั้งการตลาดของผลิตภัณฑ์
เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
เป้าหมาย
เกษตรกร 300 ราย พื้นที่ 11 จังหวัด
งบประมาณ 875,000 บาท

กิจกรรม
กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
และ ส่งเสริมการรวมกลุม่ เกษตรกร
พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเกษตรกร
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ติดตามและประเมินสถานการณ์

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเคี้ยวมัน
300 ราย งบ 120,000 บาท
- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
300 ราย งบ 420,000 บาท
- จัดทาแปลงเรียนรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
15 แปลง งบ 270,000 บาท
ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิตพืชเคี้ยวมัน
15 ครั้ง(ส่วนกลาง 4 ครั้ง จังหวัด 11 ครั้ง) งบ 65,000 บาท

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก
และปาล์มสาคูเพื่อความยั่งยืน
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากและปาล์มสาคู
เพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
จากและปาล์มสาคู
เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

เป้าหมาย
เกษตรกร 150 ราย พื้นที่ 5 จังหวัด
งบประมาณ 402,200 บาท

กิจกรรม
กิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจ
ส่งเสริมการรวมกลุม่ และพัฒนาความรู้
พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเกษตรกร
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด

ติดตามและประเมินสถานการณ์

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตและการอนุรักษ์
จากและปาล์มสาคู
150 ราย งบ 60,000 บาท
- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
150 ราย งบ 210,000 บาท
- จัดทาแปลงเรียนรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
7 แปลง งบ 91,000 บาท
ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิตพืชเคี้ยวมัน
12 ครั้ง(ส่วนกลาง 2 ครั้ง จังหวัด 10 ครั้ง)งบ 41,200 บาท

กลุมสงเสริมพืชเสนใยและพืชหัว
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทัง้ หมด 50 จังหวัด
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ป 63/64 จํานวน 9.507 ลานไร

ขอมูลพื้นฐาน

จํานวนครัวเรือน 760,228 ครัวเรือน
ผลผลิตรวม 31.632 ลานตัน

1.กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ป 2565
พื้นที่ดําเนินการครอบคลุม 44 จว.

1. การบริหารจัดการพัฒนาเจาหนาที่ หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง”
งบประมาณ 50,000 บาท

เจาหนาที่จังหวัด 44 จว. + จนท.เขต 5 เขต

2. ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตรงตามความตองการใหเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมี
ความรูและทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง โดยเนนประเด็น การลดตนทุนการ
ผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การปองกันกําจัดศัตรูพืช และการผลิตสินคาใหตรงตาม
ความตองการของตลาด ใหกับเกษตรกร พรอมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรกร
งบประมาณ 524,000 บาท

เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 2,620 ราย

3.จัดทําแปลงขยายผลแปลงตนแบบ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง จุดเนน
การทําแปลงพันธุมันสําปะหลังสะอาด” โดยขยายผลจากแปลงตนแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง และแปลงสงเสริมการผลิตพันธุมันสําปะหลังพันธุดี ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเมื่อป 2564 งบประมาณ 5,300,000 บาท

จํานวน 100 กลุม ๆ ละ 10 ไร
รวมพื้นที่ดําเนินการรวม 1,000 ไร

4. ติดตามประเมินสถานการณการดําเนินงาน งบประมาณ 171,820 บาท

ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ 44 จว.

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ปี 2565
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม ให้ได้ผลผลิต
คุณภาพดีตามความต้องการของตลาด เน้นการลดสารไน
เตรทตกค้างในผลผลิต การป้องกันกาจัดโรคเหี่ยวใน
สับปะรด และทดสอบการใช้จุลินทรีย์ PGPR ปรับปรุง
บารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตในไร่สบั ปะรด

เป้าหมาย

เกษตรกร 1,300 คน ในพื้นที่ 25
จังหวัด

ระยะเวลา

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

งบประมาณ

1.39 ล้านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
เกษตรกร มีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสับปะรด และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้
ในการผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาด

กิจกรรม
จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรด 26,250 รำย
ถ่ำยทอดควำมรู้และดูงำน ให้แก่เกษตรกร 1,300 รำย
- เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต
- ด้ำนกำรตลำด
จัดทำแปลงต้นแบบเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรด
14 แปลง (ทดสอบกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ PGPR-3 ผลิตโดย
กรมวิชำกำรเกษตร)
จัดงำนวันสำธิตกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ 2 ครั้ง

กำรบริหำรโครงกำร (ประชุมบริหำรจัดกำรผลผลิต
และติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานา ปี 2565
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานาอย่างถูกต้อง
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแปลงเรียนรู้ในการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูทานา
3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานา

เกษตรกร 2,000 ราย ในพื้นที่ 36 จังหวัด

1,317,100 ล้านบาท

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

1. เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานาที่ถูกต้อง
2. เกษตรกรมีแปลงเรียนรู้ที่สามารถใช้ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานาได้
3. เกิดการสร้างเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานา

กิจกรรม
1. การอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูทานาอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร
36 จังหวัด จานวน 2,000 ราย
2. การจัดทาแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
หลังฤดูทานา จานวน 582 ไร่
(ด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ของ กรมวิชาการเกษตร)

3. การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานา จานวน 3 ครั้ง

4. การติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูทานา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2565
1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อย
2. จัดทาแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี
การผลิตอ้อยแก่เกษตรกร

กิจกรรม

1.อบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
ให้แก่เกษตรกรจานวน 1,100 ราย ในพื้นที่เป้าหมาย 38 จังหวัด

เกษตรกร 1,100 ราย ในพื้นที่ 38 จังหวัด

1,573,200 (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
สองร้อยบาทถ้วน)

2. จัดทาแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 38 แปลง
แปลงละ 4 ไร่ (ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-3 กรมวิชาการเกษตร)

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
3. การบริหารโครงการ (ติดตามสถานการณ์การผลิตอ้อย)

1. เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน
และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
2. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
“ปาล์มน้ามัน”
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต
การจัดการสวนปาล์มน้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ
ยกระดับผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต
พร้อมพัฒนาเป็ นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มน้ามันคุณภภาพดี

เป้ าหมาย : เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ามัน 2,800 ราย
พืน้ ที่ดาเนินการ : 01. พืน้ ที่เหมาะสม ได้แก่ ประจวบคีรีขนั ธ์ ชลบุรี ระยอง

02.

สระแก้วฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา
สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร
พืน้ ที่อื่นๆ นอกเขตเหมาะสม ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร และบึงกา

แผนการดาเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาเกษตรกร เรื่อง การเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
- เขตพืน้ ที่เหมาะสม/ไม่
เหมาะสม 2 หลักสูตร 2,800 ราย
@ 400 บาท
- จัดทาแปลงเรียนรู้ 10 ไร่/
แปลง @ 20,000 บาท

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน้ามันคุณภภาพดี
สนับสนุนการจัดการผ่าน
กระบวนการกลุ่มในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน และรวมกลุ่ม
เป็ นเครือข่าย
จัดกระบวนการพัฒนากลุ่ม
@ 200 บาท
2,800 ราย

สนับสนุนวัสดุอปุ กรณภ์ 70
กลุ่ม @ 3,000 บาท

ติดตาม ประเมินผล

ติดตาม ประเมินผล
การจัดทาแปลงเรียนรู้
และการบริหารจัดการ
กลุ่ม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ปี 2565
กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
1. หลักการและเหตุผล

3. เป้าหมาย/สถานทีด่ าเนินการ

2. วัตถุประสงค์

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และจิ้งหรีด ผึ้งเป็นแมลง
ช่ วยผสมเกสร จิ ้ งหรี ดเป็ นรตี นทางเลื อกใหม่ เป็ นที่
ต้ องการทั้ งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้ าง
รายได้ ให้ แก่ เกษตรกร และประเทศ โครงการเพิ ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตแมลงเศรษฐกิ จ ด าเนิ นการ
เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีการ
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเกษตรกรในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการผลิต
และการตลาด
3. เพื่อพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

1. เป้าหมาย
- เกษตรกร 32 จังหวัด ๆ ละ 20 ราย
รวม 640 ราย
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 100 ราย
2. สถานที่ดาเนินการ
- 32 จังหวัด
- 5 ศูนย์ปฏิบัติการ

4. แผนปฏิบัติงาน
ถ่ายทอด
ความรู้ให้
เกษตรกร

สนับสนุน
แปลง
ขยายพันธุ์/
รวบรวมพันธุ์

พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรด้าน
แมลงเศรษฐกิจ

จัดเวที
วิเคราะห์
ชุมชน

เป้าหมาย เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวม 100 คน

เป้าหมาย เกษตรกร 32 จังหวัด ๆ ละ 20 ราย
รวม 640 ราย

เป้าหมาย ศูนย์ปฏิบัติการฯ
5 ศูนย์

เป้าหมาย เจ้าหน้าที่
เกษตรกร และผู้ประกอบการ
จานวน 2 ครั้ง

ดาเนินการโดย สสจ.

ดาเนินการโดย สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ

ดาเนินการโดย ศูนย์ปฏิบัติการฯ

ดาเนินการโดย สสจ.

ศึกษา
ดูงาน

จัดทา
จุดเรียนรู้

เชื่อมโยงเครือข่าย
การผลิตและการตลาด
แมลงเศรษฐกิจ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
กลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงแหล่งรับซือ้ ผลผลิตและเทคโนโลยี/นวัตกรรมทีจ่ ะนามาปรับปรุง
การผลิตได้ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนบ้านและผู้ที่สนใจ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร พ.ศ. 2565
กลุ่มส่งเสริมพืชน้้ามันและพืชตระกูลถัว่ ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณในการด้าเนินงาน
วัตถุประสงค์

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 11,396,800 บาท

1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 1.2 เพื่อพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน
และ 1.3 เพื่อการบริหารจัดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ ชุมชน

1. การบริหารจัดการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
1.1 ชี้แจงแนวทางการด้าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ จ้านวน 1 ครั้ง
1.2 บริหารจัดการพัฒนาเจ้าหน้าที่
หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชตระกูลถั่ว
จ้านวน 290,000 บาท

2.จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

2.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
จ้านวน 2,400 ราย
จ้านวน 480,000 บาท
2.2 จัดท้าแปลงเรียนรู้ 120 ศูนย์
จ้านวน 1,810,000 บาท
2.3 จัดท้าแปลงส่งเสริม 120 ศูนย์
จ้านวน 7,245,000 บาท
2.3 บันทึกกิจกรรมแปลง
จ้านวน 36,000 บาท

3. การบริหารจัดการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
3.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์
32 จังหวัด
จ้านวน 1,024,000 บาท

4. บริหารงานโครงการ
4.1 ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์
จ้านวน 456,000 บาท
4.2 ติดตามและประเมินสถานการณ์
จ้านวน 55,800 บาท

ผลผลิต

มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จ้านวน 120 ศูนย์ สมาชิก 2,400 ราย

ผลลัพธ์

มีเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน จ้านวน 592.5 ตัน และรองรับพื้นที่ปลูก 47,500 ไร่

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
• ส่งเสริมพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทานาปรัง
• เชือ่ มโยงการผลิตกับการตลาดอย่างเป็นระบบ
• สร้างองค์ความรู้การจัดระบบการปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง
• พื้นที่นาปรังใน 19 จังหวัด
• เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง 6,752 ราย พื้นที่มากกว่า 6,752 ไร่
• เวทีเรียนรู้การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทานาปรัง
• เวทีเรียนรู้การทาแผนการผลิตและการตลาดและเชื่อมโยงตลาด
• แปลงเรียนรู้พืชหลากหลาย
• ประชาสัมพันธ์คลิปออนไลน์
• ถอดบทเรียนความสาเร็จ
• ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ของเกษตรกร

• 10,518,000 บาท

