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งาน/โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามแผนการปฏิบัติงาน 
1. โครงการศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ: 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจหลักการ อุดมการณ์ อุดรการณ์สหกรณ์
และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 เป้าหมาย  

เกษตรกรในพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  แห่งละ 15 คน 
รวม 165 คน 
 พื้นท่ีด าเนินงานโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจ า
อ าเภอ สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ จ านวน 14 ศูนย์ และอบรมให้ความรู้ จ านวน 11 ศูนย์ 

2. ผลการด าเนินงาน:  
 2.1 การสนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ประจ าศูนย์ จ านวน 14 ศูนย์ 
 2.2 การอบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 11 ศูนย์ 

3.ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ    เกษตรกรในพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรได้รับความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 165 คน 
คิดเป็น   ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ    เกษตรกรน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวัน 
และมีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรวมกลุ่มแปรรูปกล้วย การแปรรูปข้าวเหนียวด า 
เป็นต้น 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข (-ไม่มี-) 
 

             
 

 
 

ภาพการติดต้ังสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อ าเภอด้านซ้าย 
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ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ และเศรษฐกจิพอเพียง 
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2. โครงการ “5 ประสาน สบืสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 
1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ: 
 วัตถุประสงค์ - เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

      - เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรในพื้นท่ีของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นท่ีของเกษตรกร  

      - เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เสริม
 เป้าหมาย  เกษตรกร จ านวน 100 คน      
 พื้นท่ีด าเนินงานโครงการ  อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
2. ผลการด าเนินงาน: (สรุปกิจกรรมที่ด าเนินงานและระบุผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ)  
 2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ครั้ง 
ให้แก่สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
 2.2 การพบปะ 5 ประสาน ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นท่ี ปราชญ์
เกษตร ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อติดตามแนะน าการด าเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร แบ่งตามกลุ่มความพร้อม จ านวน 6 ครั้ง 
 2.3 การตรวจเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรของเกษตรกร 
3.ผลลัพธ์ :(ระบุทั้งผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
 1. เกษตรกรได้รับความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 100 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 100 
 2. เกษตรกรได้รับการติดตามแนะน าและแก้ไขปัญหา จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 เกษตรกรได้รับความรู้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นท่ีแปลงเกษตรของตนเองได้เหมาะสม สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 1. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิต  
 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ด าเนินกิจกรรมตามผังแปลงเดิม เนื่องจากมีการจัดสรรพื้นท่ีในการท า
เกษตรไว้เหมาะสมแล้วมีเพียงการปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติม 
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 3. การจัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม เกษตรกรบางรายไม่ได้มีการจัดท า หรือจัดท าเพียง
บัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น   
 4. การติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตร สามารถด าเนินการได้เพียงบางส่วน เนื่องจากอยู่
ในช่วงฤดูฝนและเกษตรกรประสบอุทกภัยน้ าท่วม 
 แนวทางการแก้ไข 
 1.แนะน าให้เกษตรกรน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรให้มีความเหมาะสมในแต่ละแปลงให้มีความหลากหลาย เช่น การปลูกพืชผสมผสานการ 
ปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 2. แนะน าวิธีการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม สร้างแรงจูงใจในการท าบัญชีให้เกษตรกร  
 3. การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ให้ก าลังใจและแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรท่ี
ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

“รูปภาพการอบรมใหค้วามรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่     และการพบปะ 5 ประสาน” 
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“รูปภาพการตรวจเย่ียมแปลงเกษตรของเกษตรกร 
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 


