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คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม        
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่จังหวัดมหาสารคามได้รับ              
การอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ก าหนดแผนงานงบประมาณ ผลผลิต (เป้าหมายเกษตรกร)           
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ        
และเวลา เป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ โดยคู่มือดังกล่าวได้
รวบรวมรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอใช้เป็น
คู่มือในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๓ และเป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ความพร้อมของบุคคล และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการด าเนินงานภายใต้
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
         ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
        พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
 

                       หน้ำ 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
๑.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร       
   -  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน       ๑ 
   -  กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   ๗ 
 

๒. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก              ๑๗ 
    (Agri–Map) 
 

๓. โครงการเกษตรอินทรีย์         ๒๓ 
 

๔. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่       ๒๘ 
 

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   -  กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร  ๓๕ 
   -  กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย               ๔๒ 
   -  กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันส าปะหลัง                                 ๔๗ 
 

๖.  โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา              ๕๓ 
 

๗.  โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร               ๕๗ 
 

๘.  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   -  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชม                ๖๔ 
   -  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ ๓)                       ๗๒ 
   -  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                          ๗๘ 
 

๙.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร               ๘๔               
 

๑๐.  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ               ๘๗ 
 

๑๑.  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)             ๙๐ 
 

๑๒.  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)               ๑๑๑ 
 

๑๓.  โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร                     ๑๒๒ 
       และผลิตภัณฑ์ OTOP   
 

๑๔.  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร              ๑๓๙ 
 

๑๕.  โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร                   ๑๕๐ 
                
                   



                   
 
 



คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

1. ความเชื่อมโยง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า 
  2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 
การพัฒนาภาคการเกษตร 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการ
ผลิตตามมาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มท่ีมีมาตรฐานเฉพาะ 
 1.4 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.3) ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยก าหนด
มาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย 
อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานฮาลาล และสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรอง การวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัย และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย สนับสนุนการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ 
 1.5 แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
 1.6 กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ 
 1.7 นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 1.8 นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพให้ความส าคัญกับการเลือกซ้ือสิ้นค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย 
ได้คุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศได้น ามาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) 
และความปลอดภัยด้านอาหารมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากข้ึน อีกท้ังขณะนี้มีการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทย
กับประเทศอาเซียนด้วยกันและกับประเทศอ่ืนๆ โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มคีุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ  
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟาร์มมากข้ึน 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ 
และความช านาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา 
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ให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งใน 
และต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพ่ิมขึ้น 
ด้วยการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตร ให้มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและยั่งยืนสืบไป 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 
 3.2 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตร GAP เพ่ิมมากขึ้น 
4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 4.1 เกษตรกรผู้ผลิตพืช (ยกเว้น ข้าว) จ านวน 168 ราย ในพื้นที่อ าเภอเมืองมหาสารคาม ทีส่่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือพ้ืนที่ทั่วไปที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาด 
 4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 
  1) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP 
  2) เกษตรกรรายเดิมที่ยังไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น 
  3) เกษตรกรทีผ่ลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เนน้ พืช
อาหาร หรือพืชอุตสาหกรรมที่มีตลาดรับซื้อต้องการสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP) 
  4) พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง (มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง) 
5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จ านวน 168ราย 
  5.1.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จ านวน 168 ราย 
   เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในการผลิต
สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ได้ เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการ ดังนี้ 
      -  แปลงใหญ่ ปี 2561 พืชผกั ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม เกษตรกร จ านวน 52 ราย 
   -  แปลงใหญ่ ปี 2561 อ้อยโรงงาน ต.หนองกุง อ.แกด า เกษตรกร จ านวน 45 ราย 
   - แปลงเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่ ปี 2563 พืชผัก ต.มิตรภาพ อ.แกด า เกษตรกร 
     จ านวน 25 ราย 
   - แปลงทั่วไป มะขามป้อม ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง เกษตรกร จ านวน 2 ราย 
   - แปลงทั่วไป มะม่วง ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง เกษตรกร จ านวน 2 ราย 
   - แปลงทั่วไป มะม่วง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง เกษตรกร จ านวน 1 ราย 
   - แปลงทั่วไป ข้าวโพดฝักสด ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม เกษตรกร จ านวน 40 ราย 
   - แปลงทั่วไป อินทผาลัม ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช เกษตรกร จ านวน 1 ราย 
   โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ และหรือร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project ของกรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วด าเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย พร้อมจัด
ศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างหรือสถานประกอบการที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับ
เกษตรกรเป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
สู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 2 วัน จ านวนเกษตรกรเป้าหมาย 168  ราย 
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 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งบประมาณ 134,400 บาท 
 - ค่าอาหารเกษตรกร จ านวน 168 รายๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 33,600 บาท 
 - ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 168 รายๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 16,800 บาท 
 - ค่าพาหนะเกษตรกรเหมาจ่าย จ านวน 168 รายๆละ 2 วันๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 33,600 บาท 
 - ค่าวิทยากร  จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
 - ค่าวัสดุฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร จ านวน 168 ราย เป็นเงิน    43,600      บาท 

- ค่าติดตามงานโครงการเจ้าหนา้ที่จังหวัด/อ าเภอ  เป็นเงนิ  5,000    บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  134,400 บาท 
 ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
   การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว  
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project ของกรม
ส่งเสริมการเกษตรทันที เพ่ือให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน
หลักของโครงการต่อไป และท าการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบ
ต่อไป 
  5.1.2 กิจกรรมติดตามให้ค าปรกึษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จ านวน 168 ราย/แปลง 
   ให้เจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาเกษตรกร จัดท าแผนออกติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรและ
ด าเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด/
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้อง ท าการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมาย
ครบทุกราย ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากกิจกรรมข้างบน เพ่ือออก
ให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรเป้าหมายของโครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  2 
ครั้ง และให้ทันฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด งบประมาณ  67,200   บาท 
   - ค่าติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ เป็นค่าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  
   ครั้งที่ 1 งบประมาณ  33,600   บาท 
   - อ าเภอ  25,200  บาท  
   - จังหวัด 8,400  บาท 
   ครั้งที่ 2 งบประมาณ  33,600   บาท 
   - อ าเภอ  25,200  บาท  
   - จังหวัด 8,400  บาท 
  การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว  
ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริม
การเกษตรทันที เพ่ือให้ทันกับระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของ
โครงการต่อไป และท าการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป 
  5.1.3 กิจกรรมสนบัสนนุการจดัการและพัฒนาผลิตผลสนิค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จ านวน 168 ราย 
   แนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุและหรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้าน
การตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) แบรนด์/โลโก้สินค้า การท า QR-Code แนะน า
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร GAP ของกลุ่ม ประสานเชื่อมโยงกับตลาดในขั้นต้นได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกร
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เป้าหมายทุกรายต้องได้รับการสนับสนุนข้างต้นอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกันกับ
กิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานฯ ในล าดับแรก 
   -ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น แก่เกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ ปี 2561-63  เกษตรกร 168 ราย 
งบประมาณ 168,000 บาท  
 
 รวมสามกิจกรรม เป็นเงิน ทั้งสิ้น 369,600  บาท (สามแสนหกหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
    
6. แผนปฏิบัติงาน  
 
7. ระยะเวลา 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (output) 
 เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 168 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 
 ผลลัพธ์ (outcome) 
 เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 สามารถน าความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไป
ปฏิบัติในแปลง 
 
 ตัวช้ีวัด  
 เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมาย 168 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 
 เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอ 
การรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรผู้ผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อท้ังผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด 
 
11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
๑. นายธีระพงศ์  ฤทธิโชติ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
โทรศัพท์  08 ๔๖๐๓๔๘๙๘ 

๒. นางสาวอริสรา  ภูเด่นผา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์  08 ๕๐๑๐๑๔๖๗ 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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ภาคผนวก 
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
 1.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จ านวน 168 ราย 
  ตารางที่ 2 ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” 

เรื่อง ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบน าเสนอ 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 ชั่วโมง ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอในพ้ืนที่ 

2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม/โครงการของเจ้าหน้าที่ท่ี
ปรึกษาเกษตรกร 

1 ชั่วโมง ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอในพ้ืนที่ 

3. หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและ
การตรวจรับรองของหน่วย
ตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP  

2 ชั่วโมง 
(ชนิดสินค้าเกษตร ตามเป้าหมาย
ของแต่ละพ้ืนที่) 

แบ่งกลุ่มย่อย  
- วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

4. ศึกษาดูงานด้านการผลิต
การตลาดสินค้าเกษตร GAP  
การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช 

4 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มย่อย  
-วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

5. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรครั้ง
ต่อไป 

2 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มย่อย น าเสนอผลโดย 
- ตัวแทนเกษตรกร 
- วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
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 1.2 กิจกรรมติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จ านวน 168 ราย/แปลง 
  ตารางที่ 3 ร่าง “แนวทางการออกติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น” 

เรื่อง/ขั้นตอน รายละเอียดเพิ่มเติม ช่วงด าเนินการ 
1. จัดท าประเด็นการให้
ค าปรึกษา 

ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP เดือนพฤศจิกายน 2562 

2. จัดท าแผนออกให้ค าปรึกษา
เกษตรกรเป้าหมาย 

ตามชนิดสินค้าพืช ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
ของแต่ละพ้ืนที่ 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

3. ออกให้ค าปรึกษาแนะน า
เกษตรกรตามแผน 

เดือนพฤศจิกายน 2562 – 
พฤษภาคม 2563 

4. ติดตามและตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น  

เน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกร 
มีปัญหา/ด าเนินการไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP 

เดือนพฤศจิกายน 2562 – 
พฤษภาคม 2563 

5. สรุปผลและส่งใบสมัคร
เกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบ
รับรอง 

 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
2563 

6. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE 
GAP Online 

 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
2563 

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 1.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จ านวน 168 ราย 
  ตารางที่ 4 ร่าง “แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนผลิตผลสินคา้เกษตร GAP” 

เรื่อง/ขั้นตอน รายละเอียดเพิ่มเติม 
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการ และคัดเลือกเกษตรกร 

เน้นเกษตรกรเป้าหมายที่มีการรวมกลุ่ม 

2. ประชุมรับฟังความเห็นและความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาของเกษตรกรเป้าหมาย 

เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรให้เป็นเครือข่าย 

3. จัดท าแผนและด าเนินการให้การสนับสนุน 
ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย 

การสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
และ/หรือของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์ความรู้ 
วัสดุ อุปกรณ์ด้านการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตรของ
เกษตรกร เป็นต้น 

4. ประเมินและสรุปผลเป็นแนวทางการพัฒนา 
ครั้งต่อไป 

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายภายในกลุ่มและสามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสม
   ของพ้ืนที่ 
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
กิจกรรม ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
1. แผนงาน     ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 
2. ผลผลิต      - 
3. กิจกรรม     ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4. หลักการและเหตุผล 

   การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต้องอาศัยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บรรลุตามวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ที่ ๕ ประเด็น คือ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ถือว่าเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งชัน โดยการ
ผลักดันให้ภาคการเกษตรสามารถสร้างมูลค่าด้วยตัวสินค้าเอง โดยการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความเป็นอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น พัฒนาการเกษตรที่มีความปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิตและผลผลิต พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์
เกษตรชีวภาพ พัฒนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนาการท าการเกษตร
แบบอัจฉริยะ ซึ่งจากท่ีกล่าวมาหากเกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ี
ตลาดหรือผู้บริโภคต้องการ และมีปริมาณท่ีเพียงพอ นอกจากจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ในประเทศได้แล้วยังจะท าให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศอีกด้วย  

ส าหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศในแถบร้อนชื้น แม้จะมีความได้เปรียบทางด้านความหลากหลายของ
พืชพันธุ์ แต่อีกด้านหนึ่งกลับพบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชมากเช่นกัน ประกอบกับสภาวะโลกร้อน และ
สภาพอากาศท่ีแปรปรวน นับว่าปัจจัยสนับสนุนอย่างยิ่งที่ท าให้ศัตรูพืชเกิดการระบาดเพ่ิมมากขึ้น มีทั้งศัตรูพืช
ท้องถิ่นเดิมท่ีไม่เคยระบาดสร้างความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ ก็กลับเกิดการระบาดสร้างความเสียอย่างมาก 
เช่น จักจั่นในไร่อ้อย แมลงวันผลไม้ ด้วงแรด และหนูในปาล์มน้ ามัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีมีศัตรูพืชต่าง
ถิ่น (ศัตรูพืชอุบัติใหม่) เข้ามาระบาดสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตการเกษตรในประเทศไทยด้วย ซึ่งในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา พบการระบาดของศัตรูพืชต่างถ่ินหลายชนิด เช่น หนอนหัวด ามะพร้าว แมลงด าหนามมะพร้าว 
โรคเหี่ยวในกล้วย โรคใบด่างในมันส าปะหลัง และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นต้น ท าให้คุณภาพของ
ผลผลิตต่ าลง และประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้จากความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตทางการเกษตรเป็นมูลค่า
รวมหลายพันล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการอารักขาพืชให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ปัจจุบัน ให้สามารถผลิตผลผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดศัตรูพืช การส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืช
ส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ โดยการให้ความรู้เกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี
ผสมผสาน การสนับสนุนปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ 
นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการปรับพฤติกรรมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสนับสนุน
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การขับเคลื่อนและบริหารจัดการงานอารักขาพืช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ ลดความสูญเสียที่เกิดจากการท าลายของศัตรูพืช ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 พัฒนาให้เกษตรกรในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.2 พัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังศัตรูพืชที่เป็นมาตรฐาน 
5.3 สนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร 
5.4  สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืช 
 

6. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
6.1 เกษตรกรไม่น้อยกว่า 80 ราย ได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช

โดยวิธีผสมผสานได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 เกษตรกรไม่น้อยกว่า 25 ราย ได้รับการพัฒนาให้รู้จักการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช

อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
6.3 พ้ืนที่การเกษตรไม่น้อยกว่า 75 ไร่ ได้รับการดูแลปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 

  

7. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 

 7.1 ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ) 
 7.2 ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
 มีรายละเอียดวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
 
 

8. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม งบประมาณรวม

(บาท) จ านวนเป้าหมาย หน่วยนับ 
๑ ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชส าคัญใน

พ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ) 
   

1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย) 

   

1) รณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุด) 

200 ราย 40,000 

1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม 
(มะพร้าวและปาล์มน้ ามัน) 

   

1) จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม 

1 
 
 
 

แปลง 20,000 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม งบประมาณรวม 

(บาท) จ านวนเป้าหมาย หน่วยนับ 
2 ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกร 
   

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เรื่อง การใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

25 ราย 10,000 

2.2 สนับสนุนการใช้ปัจจัยควบคุมศัตรูพืชที่
ไม่ใช่สารเคมี 

75 ไร่ 37,500 

2.3 ประเมินสุขภาพของเกษตรกรหลังเข้าร่วม
โครงการ 

25 ราย 2,500 

2.4 ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต
การเกษตร 

30  ตัวอย่าง 3,000 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
9.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร (พืช
เศรษฐกิจ) 

           กิจกรรมที่ 1.๑ ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย) 
กิจกรรมย่อยท่ี ๑ รณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) 
  

ที ่
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) 

จ านวน หน่วยนับ 

1 จังหวัด 200 ราย 40,000 จังหวัด 
รวม 200 ราย 40,000 จังหวัด 

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 รณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) ในพ้ืนที่ที่พบการระบาดของศัตรู
ข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) โดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและพืชอาหารของ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จังหวัดละ 200 ราย เป็นการรณรงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่เป็นศัตรูพืชอุบัติใหม่ และตระหนักถึงผลเสียหายต่อต้นข้าวโพดและผลผลิต
ข้าวโพดหากไม่มีการควบคุม หรือป้องกันก าจัดอย่างถูกวิธี โดยก าหนดเนื้อหาที่จะถ่ายทอดให้เกษตรกร 
ประกอบด้วย 

-  ให้เกษตรกรรู้จักหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พืชอาหาร และผลเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการระบาด  
- ให้เกษตรกรมีการส ารวจและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  
- ให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยการใช้สารเคมี กรณีมี

การระบาดรุนแรง  
- ให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการป้องกันก าจัดโดยชีววิธี กรณีมีการระบาดไม่รุนแรงหรือใช้เพื่อการ

ป้องกัน  
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- ให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ ด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมการก่อนการ
ระบาด  

วิธีการด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจัดท าสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้เป็น
รายบุคคล โดยไม่จ าเป็นต้องให้เกษตรกรมารวมตัวกัน เช่น เอกสารค าแนะน า แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ รถแห่ วิทยุกระจายเสียง info graphic คลิปวีดีทัศน์ และการแพร่ภาพสด (Live) โดยมีเนื้อหา 
ตามท่ีก าหนด และน าออกเผยแพร่สู่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวโพด ส านักงานเกษตรจังหวัดสามารถ
เลือกจัดท าสื่อในหลายรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอด และเข้าใจได้ง่าย  

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกิจกรรม 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดและเข้าใจได้ง่ายเป็นเงิน 40,000 บาท  
(จังหวัดด าเนินการ) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 1.2   ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าวและปาล์มน้ ามัน) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เบิกจ่าย 

(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอโกสุมพิสัย 1 แปลง 20,000 จังหวัด/อ าเภอ 
รวม 1 แปลง 20,000 จังหวัด/อ าเภอ 

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม โดยส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตร
อ าเภอ ร่วมกันคัดเลือกแปลงที่มีการระบาดของศัตรูมะพร้าวหรือศัตรูปาล์มน้ ามันเพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ ขนาด
อย่างน้อย 3 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ที่เกษตรกรสามารถเดินทางมาเรียนรู้ได้สะดวก โดยพิจารณาแปลงที่มีการระบาด
ระดับปานกลาง – รุนแรง เป็นล าดับแรก และเลือกวิธีจัดการตามความเหมาะสมกับศัตรูพืช ระดับความรุนแรง
การระบาด และความสูงของต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์มน้ ามัน เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกัน 
และสามารถมาติดตามผลด้วยตัวเอง  
 งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินกิจกรรม เป็นเงิน 20,000 บาท  
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

1. ค่าจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมแปลง
เรียนรู้เป็นเงิน 18,000 บาท (จังหวัดด าเนินการ) 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอ านวยการ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงานของเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ                       

เป็นเงิน 1,000 บาท (อ าเภอด าเนินการ) 
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2. ค่าเบี้ยเลี้ยงและน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด                      
เป็นเงิน 1,000 บาท  (จังหวดัด าเนินการ) 

               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000 บาท 
 
 

กิจกรรมที่  2 ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
กิจกรรมที่ 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร   
                  เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เบิกจ่าย 

(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

๑ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 25 ราย 10,000 จังหวัด 
รวม 25 ราย 10,000 จังหวัด 

 
 

เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 1) ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกจุด
ด าเนินการจังหวัดละ 1 จุด (เกษตรกรจุดละ 25 ราย) โดยจังหวัดที่ด าเนินการจากปี 62 ให้ด าเนินการ
คัดเลือกจุดใหม่ที่ไม่ซ้ ากับจุดเดิมและท าการถ่ายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรไม่น้อยกว่า 3 
ครั้ง (ครั้งที่ 1 ด าเนินการแล้ว) หรือสามารถจัดสื่อถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแผนการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2563  
 2) จุดด าเนินการควรเน้นพ้ืนที่ที่ต้องการผลิตพืชปลอดภัย หรือมีการด าเนินโครงการส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และมีประวัติหรือมีแนวโน้มการใช้สารเคมีมาก 
 งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุฝึกปฏิบัติ สื่อถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุฝึกปฏิบัติ สื่อถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท  (จังหวัดด าเนินการ) 
               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   10,000 บาท 

 

 กิจกรรมที่ 2.2 สนับสนุนการใช้ปัจจัยควบคุมศัตรูพืชท่ีไม่ใช่สารเคมี 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

๑ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 75 ไร่ 37,500 จังหวัด 
รวม 75 ไร่ 37,500 จังหวัด 

 
  เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้
ปัจจัยควบคุมศัตรูพืชชนิดต่างๆ เพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชรายละ 3 ไร่ โดยวิเคราะห์ความ
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ต้องการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมีของเกษตรกรจากชนิดของศัตรูพืชที่พบสร้างความเสียหาย และด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุผลิตปัจจัยทดแทน เช่น วัสดุผลิตสารสกัดสมุนไพร วัสดุผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรค-แมลง 
ให้เกษตรกร เป็นต้น 
 งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ-จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตปัจจัยทดแทนสารเคมี  
เป็นเงิน 37,500 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
จัดซื้อ – จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตทดแทนสารเคมี เป็นเงิน 37,500 บาท            
(จังหวัดด าเนินการ) 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   37,500 บาท 
 

        กิจกรรมที่ 2.3 ประเมินสุขภาพของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

๑ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 25 ราย 2,500 จังหวัด 
รวม 25 ราย 2,500 จังหวัด 

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ประสานงานหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือขอรับ
บริการตรวจระดับสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในเลือดของเกษตรกร โดยครั้งแรกตรวจก่อนเริ่มด าเนิน
กิจกรรม ภายในเดือนมกราคม 2563 และตรวจอีกครั้งหลังเข้าร่วมโครงการ 
 งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ค่าวัสดุที่ใช้ส าหรับตรวจ
สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในเลือดของเกษตรกร คาเดินทางของเกษตรกร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นเงิน 2,500 บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ส าหรับตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในเลือดของเกษตรกร หรือ คาเดินทาง
ของเกษตรกร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน 2,500 บาท (จังหวัดด าเนินการ) 
 

  กิจกรรมที่ 2.4 ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

๑ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 30 ตัวอย่าง 3,000 จังหวัด 
รวม 30 ตัวอย่าง 3,000 จังหวัด 

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดใช้ชุดน้ ายาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรน าไปใช้
ตรวจวิเคราะห์ผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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 งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ปฏิบัติงานและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานเป็นเงิน 3,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ปฏิบัติงานและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ เป็นเงิน 2,500 บาท (จังหวัดด าเนินการ) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอ านวยการ 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและน้ ามันเชื้อเพลิงในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด  

เป็นเงิน 500 บาท (จังหวัดด าเนินการ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 
ทั้งนี้สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

 

    10. แผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ช่วงระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. 63 - ก.ย. 63 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ส่งเสริมและให้บริการจัดการ
ศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนที่ผลิตสินค้า
เกษตร (พืชเศรษฐกิจ) 

            

1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช
ไร่ (มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย) 

            

 1) รณรงค์การจัดการศัตรู
ข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุด) 

       
 

    

 1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม (มะพร้าวและ
ปาล์มน้ ามัน) 

            

1)  จัดท าแปลงเรียนรู้การ
จัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม 

       
 

    

 2.ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร 

            

 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร เรื่อง การใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

       
 

    

 2.2 สนับสนุนการใช้ปัจจัย
ควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคมี 

       
 

    

 2.3 ประเมินสุขภาพของ             
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เกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 
2.4 ตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลผลิตการเกษตร 

         
 

  

 
   11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ เม.ย 63 - ก.ย. 63 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ส่งเสริมและ
ให้บริการจัดการ
ศัตรูพืชส าคัญใน
พื้นที่ผลิตสินค้า
เกษตร (พืช
เศรษฐกิจ) 

             

1.1 ส่งเสริมการ
จัดการศัตรูพืชไร่ (มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด 
อ้อย) 

   

   
       

 1) รณรงค์การ
จัดการศัตรูข้าวโพด 
(หนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุด) 

40,0๐๐   

    

  
40

,0
00

    

 1.2 ส่งเสริมการ
จัดการศัตรูพืชตระกูล
ปาล์ม (มะพร้าวและ
ปาล์มน้ ามัน) 

    

 

 

       

1)  จัดท าแปลงเรียนรู้
การจัดการศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม 

20,๐๐๐   

  

 

  

20
,0

00
     

 2.ปรับพฤติกรรม
การใช้สารเคมี
ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร 
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 2.1 จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร 
เรื่อง การใช้สารเคมี
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

10,0๐๐   

   

  

5,
00

0 

5,
00

0    

 2.2 สนับสนุนการใช้
ปัจจัยควบคุมศัตรูพืช
ที่ไม่ใช่สารเคมี 

37,500   

 

 

 

  

 

37
,5

00
    

2.3 ประเมินสุขภาพ
ของเกษตรกรก่อน
ร่วมโครงการ 

2,500   

 

 

 

   

 2,
50

0   

2.4 ตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างใน
ผลผลิตการเกษตร 

3,000   

 

 

 

   

 3,
00

0   

 
     12.  ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 12.1 ผลผลิต (output) 
  1) เกษตรกรไม่น้อยกว่า 80 ราย ได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินการป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) เกษตรกรไม่น้อยกว่า 25 ราย ได้รับการพัฒนาและรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย  
  3) พื้นที่การเกษตรได้รับการดูแลจัดการศัตรูพืชไม่น้อยกว่า 75 ไร่  
 12.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
  เกษตรกรสามารถป้องกันและลดความเสียหายด้านศัตรูพืชที่จะเกิดกับสินค้าการเกษตร ลด
การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช หรือใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตร
ได้คุณภาพตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
 12.3 ตัวชี้วัด  
  1) เชิงปริมาณ  
   1.1 เกษตรกรจ านวน 105 ราย ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ด้วยวิธีผสมสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   1.2 เกษตรกรจ านวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ได้รับปัจจัยควบคุมศัตรูพืชที่สนับสนุน 
  2) เชิงคุณภาพ 
   2.1) เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถ
ปกป้องผลผลิตของตนจากภัยศัตรูพืชได้ 
   2.4) เกษตรกรลดการใช้สารสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และใช้ปัจจัยทดแทน
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพและผลผลิต 
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13. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
 ชื่อ นางสาวสุดารัตน์  ผิวเผื่อน   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 กลุ่มอารักขาพืช     โทรศัพท์มือถือ 089-4882667 

E–mail: mahasarakham207@gmail.com 
 
ชื่อ นางสาวอมรรัตน์  ประสพมงคล  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 กลุ่มอารักขาพืช     โทรศัพท์มือถือ 094-2837907 
E–mail: mahasarakham207@gmail.com 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) 
1. ความเชื่อมโยง 

1)  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.1) แนวทางการพัฒนา  การเกษตรสร้างมูลค่า 
2)  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3)  กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 
3.1) แผนงานพื้นฐาน    
3.2) แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   
3.3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   

4)  เป้าหมายกระทรวง  สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
5)  เป้าหมายบริการหน่วยงาน  มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกร
ส่วนหนึ่งน าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย/ไม่เหมาะสม มาใช้เพ่ือปลูกพืช ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิต                 
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ า มีต้นทุนการผลิตสูง และในหลายสินค้าผลผลิตสินค้าเกษตรมากเกินความต้องการ 
ประสบสภาวะราคาตกต่ าเกิดภาระด้านงบประมาณให้กับภาครัฐที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแทรกแซงราคาการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นแนวคิดที่ด าเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการจัดการและใช้
ประโยชน์ที่ดินของประเทศเพ่ือประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตเหมาะสม
ส าหรับการผลิตแล้ว ได้แก่ ด้านพืช ประกอบด้วย ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
อ้อยโรงาน ล าไย สับปะรดโรงงาน เงาะ ทุเรียน มังคุด กาแฟ มะพร้าว ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย โคนม โคเนื้อ 
สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และด้านประมง ประกอบด้วย กุ้ง ปลานิล ปลาน้ าจืด โดยในการประกาศเขตเหมาะสมการ
ผลิต ค านึงถึงปัจจัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดิน น้ า อากาศ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ (Land Suitability) 
และระดับความต้องการของพืช (Crop Requirement) การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน (Existing Land Use) 
หรือเงื่อนไขส าหรับการผลิตอ่ืน ๆ เช่น เป็นพ้ืนที่ปลอดโรค เป็นต้น ซึ่งในการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
นอกจากค านึงถึงเขตการผลิตที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องพิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้อง คือ การปรับรูปแบบการผลิต
ในเขตเหมะสมน้อยและไม่เหมาะสม เพ่ือสร้างมาตรฐานสินค้าและลดต้นทุนด้วยการจัดการระบบขนส่งสินค้า 
(Logistic) เป็นต้น โดยเมื่อมีการประกาศเขตเหมาะสมส าหรับการผลิตแล้ว ต้องถือว่าพ้ืนที่นั้นคือยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาการผลิต ซึ่งระดับพ้ืนที่จังหวัดต้องพิจารณาใช้พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเป็นยุทธศาสตร์การผลิตด้าน
การเกษตร โดยใช้การตลาดเป็นตัวชี้น าในการส่งเสริมการผลิต ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าผลิตออกมาแล้วต้องขายได้ใน
ราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ และมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้ค าแนะน าและประสานงานกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้หลักการของโซนนิ่งร่วมกับความ
ต้องการของเกษตรกร เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรจาก
สถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ท าอาชีพการเกษตรและประสบความส าเร็จ เน้นการผลิตที่เหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่ ลดต้นทุนการผลิต พร้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกษตรกรวางแผนการผลิตและท าการผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
ตามเขตความเหมาะสมส าหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
4.1 เป้าหมาย 
 เกษตรกรที่มีการผลิตสินค้าเกษตรหรือปลูกพืชตามหลักของการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม             

โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชในเขตไม่เหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพในเขตที่เหมาะสมใน ๓ อ าเภอ  
4.2 สถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพื้นที่ ๓ อ าเภอ โดยเป็นอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) เกษตรกรจ านวน 85 ราย พ้ืนที่ 255 ไร่ ดังนี้  
 (1) อ าเภอนาเชือก เกษตรกร 20 ราย พ้ืนที่ 60 ไร่ 
 (2) อ าเภอแกด า เกษตรกร 20 ราย พ้ืนที่ 60 ไร่ 
 (3) อ าเภอยางสีสุราช เกษตรกร ๔๕ ราย พ้ืนที่ ๑๓๕ ไร่ 

5. กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) 
 5.1 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกษตรกรและศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ จ านวน 85 รายๆ ละ  
3 ครั้งๆละ 2 วัน งบประมาณ 178,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

                 1) ค่าอาหารเกษตรกรจ านวน 85 รายๆละ 3 ครั้งๆละ 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ  
100 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท                          
 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จ านวน 85 รายๆละ 3 ครั้งๆละ 2 วันๆละ   
2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 25,500 บาท 
                 3) ค่าพาหนะเกษตรกร จ านวน 85 รายๆละ 3 ครั้งๆละ 2 วันๆละ 100 บาท                               
เป็นเงิน 51,000 บาท 
                 4) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท จ านวน 3 ครั้งๆละ 2 วัน                              
เป็นเงิน 5,400 บาท 
 5) ค่าวัสดุ/เอกสาร/ป้าย/เบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 42,600 บาท 

       6) ค่าติดตามนิเทศงานให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3,000 บาท 
          รวม 6 รายการ เป็นเงิน 178,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

5.2 กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่                  
ที่เหมาะสม งบประมาณ 892,500 บาท (แปดแสนเก้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

          - สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม จ านวน 
85 ราย เป็นเงิน 892,500 บาท 

 

        รวม 2 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 1,071,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค. 
62 

พ.ย
62 

ธ.ค
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
.63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่
เหมาะสมตามแผนท่ี Agri-Map 

            

   1.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืช
ทางเลือกใหม ่

            

   1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการ
ปรับเปลีย่นการผลติพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม 

            

 

7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

8. งบประมาณ 
 1,071,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (output) 
  พ้ืนที่การผลิตพืชไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพ จ านวน 255 ไร่ เกษตรกร
จ านวน 85 ราย 
  ผลลัพธ์ (outcome) 
  เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน 
โดยมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10 
 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
 จ านวนพื้นที่ไม่เหมาะสม (N,S3) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต จ านวน 255 ไร่ 
 เชิงคุณภาพ  
 พ้ืนที่การเกษตรได้รับการปรับเปลี่ยนเพ่ือการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่า 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เกษตรกรสามารถด าเนินการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพท าให้มีรายได้และคุณภาพชีวิต           
ที่ดีข้ึน และสามารถท าการเกษตรต่อไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 
 
 
 



20 

 

1๑. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
  1. นายธีระพงศ์  ฤทธิ์โชติ 

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
โทรศัพท์ 043 777 387 

 2. ชื่อ นางสาวอริสรา  ภูเด่นผา 
ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์ 043 777 387 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการเกษตรอินทรีย์ 

 
1. ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า 
  2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ            
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (3) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์อย่างจริงจัง โดยสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิต 
การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.4) สนับสนุนการอนุรักษ์ฐาน
ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร ส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ 
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เพ่ือสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพในการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบ
เหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ 
 5. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
 6. กลยุทธ์หน่วยงาน : มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 7. นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์โลก ปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของผู้ผลิต 
การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ 
หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชที่มี
การดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิต และแปรรูปเพื่อรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ใน
ทุกขั้นตอน ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เกิดกระแสความตื่นตัวในการดูแล
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สุขภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยหันมาบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีปนเปื้อนอีกท้ังต้องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยามากยิ่งขึ้น 

                     กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จะท าให้มีอาหารที่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดูแลสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการเกษตรอินทรีย์ขึ้น 
เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในเชิงลึกเพ่ือเป็นวิทยากรหลักในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนและเข้าสู่
การรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นในพ้ืนที่มีการบูรณาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรใน
แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) , Young Smart Farmer, Smart 
Farmer และเกษตรกรที่มีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่ 63 จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่
เป้าหมายเกิดความเข้มแข็งมากข้ึนต้นทุนการผลิตลดลงมีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สินค้ามีคุณภาพตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีตลาดและช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตมากข้ึน ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น    
มีความม่ันคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ า 
จนถึงปลายน้ า 
   3.2 เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
เกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 รายใหม่ ปี 2563 จ านวน 85 ราย รายละเอียด ดังนี้ 

 - เกษตรกรที่มีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จ านวน 85 ราย  

4.2 รายเดิม ปี 2562 จ านวน 75 ราย รายละเอียด ดังนี้ 
  - กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน   จ านวน 75 ราย  
5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 5.1 การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) 
   กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) จ านวน 85 ราย ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เกษตรกรเห็นความส าคัญของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ รายละเอียดตามหลักสูตรที่ก าหนด  
  5.2 การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิม)        
   กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ/หรือศึกษาดูงาน                             
(รายเดิมปี 2562) จ านวน 75 ราย ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดอบรม
พัฒนาเกษตรกรเป้าหมายโดยเน้นหนักให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเมื่อ ปี 2562 เพ่ือผลักดันให้เกษตรกร
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ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1 ครั้ง และจัดการศึกษาดูงานในแหล่งที่ประสบความส าเร็จเพ่ือจูงใจ
ให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 1 ครั้ง รายละเอียดตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 

  5.3 ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น จ านวน 160 แปลง  
        ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ท าการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุกราย
ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากกิจกรรมข้างบน เพื่อออกติดตาม                              
ให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรเป้าหมายของโครงการ จ านวน 2 ครั้ง             
ให้ทันต่อฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด 

6. สถานที่  
- เกษตรกรที่มีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองมหาสารคามจ านวน 85 ราย  
- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จ านวน 75 ราย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน ธันวาคม 2563 - เดือน กันยายน 2563 

8. งบประมาณ 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม พัฒนาการผลิต                 

เกษตรอินทรีย์ จ านวนเกษตรกร 160 ราย งบประมาณ 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
8.1 กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) จ านวน 2 ครัง้                 

เกษตรกร 85 ราย งบประมาณ 59,500 บาท  
 8.1.1 ค่าอาหารเกษตรกร จ านวน 85 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท                                     

เป็นเงิน 17,000 บาท 
 8.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จ านวน 85 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  

จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 8,500 บาท 
 8.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 วันๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท                                  

เป็นเงิน 3,600 บาท 
 8.1.4 ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จ านวน 85 เล่มๆ ละ 50 บาท             

เป็นเงิน 4,250 บาท 
 8.1.5 ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล (X-Stand) พร้อมขาตั้ง ขนาด 60X160 เซนติเมตร                         

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
 8.1.6 ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม    เป็นเงิน 15,650 บาท 
 8.1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเจ้าหน้าที่เพ่ือติดตามการด าเนินงานระดับจังหวัด                 

เป็นเงิน 3,000 บาท 
 8.1.8 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเจ้าหน้าที่เพ่ือติดตามการด าเนินงานเจ้าหน้าที่ระดับ                         

อ าเภอ เป็นเงิน 2,500 บาท 
 รวม 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 59,500 บาท (ห้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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8.2 กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ/หรือศึกษาดูงาน                             
(รายเดิมปี 2562) จ านวน 75 ราย งบประมาณ 61,500 บาท 

 8.2.1 ค่าอาหารเกษตรกร จ านวน 75 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท                                     
เป็นเงิน 15,000 บาท 

 8.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จ านวน 75 รายๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท  
เป็นเงิน 7,500 บาท 

 8.2.3 ค่าจ้างเหมารถเพ่ือศึกษาดูงาน 1 วัน จ านวน 2 คันๆ ละ 15,000 บาท             
เป็นเงิน 30,000 บาท 

 8.2.4 ค่าตอบแทนวิทยากรจุดศึกษาดูงาน จ านวน 1 วันๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท                                  
เป็นเงิน 1,800 บาท 

 8.2.5 วัสดุประกอบการฝึกอบรมและจัดท าเอกสาร จ านวน 75 รายๆละ                    
เป็นเงิน  7,200 บาท 

 รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,500 บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
-ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
8.3 กิจกรรม ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น จ านวน 160 แปลง งบประมาณ 64,000 บาท 
 8.3.1 อ าเภอเมือง 85 ราย เป็นเงิน 25,500 บาท 
 8.3.2 อ าเภอนาดูน 75 ราย เป็นเงิน 22,500 บาท  
 8.3.3 จังหวัดฯ 160 แปลง เป็นเงิน 16,000 บาท 
 รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท  (หกหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
-ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

9. แผนปฏิบัติงาน  

 
10. ระยะเวลา 

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย. 

62
 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.พ
. 6

3 
มี.

ค.
 6

3 

เม
.ย.

 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย. 

63
 

ก.ค
. 6

3 
ส.ค

. 6
3 

ก.ย
. 6

3 

๑.อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(รายใหม่) 

            

๒.อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
และศึกษาดูงาน (รายเดมิ ปี 2562) 

            

๓. ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น             
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11. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (Output)  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 160 ราย ได้รับการถา่ยทอดความรู้ด้านการ
ผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าได้   
 ผลลัพธ์ (Outcome) เกษตรกรร้อยละ 70 ได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
 
 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 160 ราย ได้รับการอบรมด้านการผลิตและ
กระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
    เชิงคุณภาพ เกษตรกรร้อยละ 70 มีความรู้ในด้านการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน ต้นทุนการผลิต
ลดลง มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีตลาดและช่องทางใน
การจ าหน่ายผลผลิตมากขึ้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความม่ันคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุล และยั่งยืน 
 

13. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
๑. นายธีระพงศ์  ฤทธิโชติ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
โทรศัพท์  08 ๔๖๐๓๔๘๙๘ 
 

๒. นางสาวอริสรา  ภูเด่นผา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์  08 ๕๐๑๐๑๔๖๗ 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ/หรือศึกษาดูงาน (รายเดิมปี 2562) 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

วันที่................................................. 
ณ .......................................................... 

 
ครั้งที่ 1 วันที่....................................... 
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ              
 กล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจ าปี 2563 

กิจกรรม พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
โดย .............................................. 

เวลา 09.00 – 12.00 น. การบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม                                          
เรื่อง ประโยชน์และความส าคัญของเกษตรอินทรีย์  
โดย เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปผลการฝึกอบรม 
โดย เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

  
ครั้งที่ 2 วันที่....................................... 
เวลา 06.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน/เดินทางไปจุดดูงาน 
เวลา 09.00 – 10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ              
 การบรรยาย เรื่อง กระบวนการผลิตพืชอินทรีย์สินค้าและการบริหารจัดการ 

โดย ประธานกลุ่ม/เกษตรกรต้นแบบ 
เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร                                    

และด้านการตลาด 
โดย ประธานกลุ่ม/เกษตรกรต้นแบบ 

เวลา 13.00 – 15.00 น. การบรรยาย/ศึกษาดูงานในพื้นที่กลุ่ม  
โดย ประธานกลุ่ม/เกษตรกรต้นแบบ 

เวลา 15.00 – 17.00 น. สรุปผลการฝึกอบรม/เดินทางกลับ 
โดย ประธานกลุ่ม 

  

หมายเหตุ. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 15.00 – 15.15 น. 

  รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น 
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ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่)  
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

วันที่................................................. 
ณ .......................................................... 

 
ครั้งที่ 1 วันที่....................................... 
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ              
 กล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจ าปี 2563 

กิจกรรม พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
โดย .............................................. 

เวลา 09.00 – 12.00 น. การบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม                                          
เรื่อง ประโยชน์และความส าคัญของเกษตรอินทรีย์  
โดย เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปผลการฝึกอบรม 
โดย เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

  
ครั้งที่ 2 วันที่....................................... 
เวลา 06.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการท า

เกษตรอินทรีย์ 
โดย เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

เวลา 12.00 – 16.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการท าเกษตร
อินทรีย์ 
โดย เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

เวลา 15.00 – 17.00 น. สรุปผลการฝึกอบรม/เดินทางกลับ 
 

  

หมายเหตุ. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 15.00 – 15.15 น. 

  รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2563 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่

 
1. ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 
การพัฒนาภาคการเกษตร 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (2) ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นย าสูงใน
พ้ืนที่ที่เหมาะสม 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.7) ส่งเสริมการจัดการผลผลิต
อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยวางแผนการผลิตให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดและ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูป สร้างมูลค่าและสร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพ่ือ
ลดการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร 

6) กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ 

7) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย 

8) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

2. หลักการและเหตุผล 

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย 
ในพ้ืนที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน าการผลิต 
น าไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่าง
มั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพ้ืนที่และร่วมกันด าเนินการบริหารจัดการ
การผลิต ทั้งนี้ การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ ด าเนินการในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น พ้ืนที่ในเขต
ชลประทาน พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ในเขตสหกรณ์นิคม และพ้ืนที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
จะร่วมกันก าหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึง
การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดความ
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ร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกัน
เป็นแปลงใหญ่ท าให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ึน (Economy of Scale)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายส าคัญในการพัฒนาภาคเกษตร คือ รักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดิน
แหล่งเงินทุน โดยจัดท าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้
เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน  ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor 
Pool) เพ่ือลดต้นทุนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด ช่วย
พัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ตามความตอ้งการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวก เป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซ่อุปทาน  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 

4.1 เป้าหมายการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แปลงใหญ่สินค้าเกษตรด้านพืช (ไม่รวมนาแปลงใหญ่)     

ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จ านวน ๒๓ แปลง ประกอบด้วย 
1) แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน ๘ แปลง 
2) แปลงใหญ่ปี 2562 จ านวน 2 แปลง 
3) แปลงใหญ่ปี 2563 จ านวน 1๓ แปลง 

4.1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยแต่ละประเภท มีความหมาย ดังนี้ 

แปลงใหญ ่ปี 2561 และ 2562 หมายถึง 
- แปลงใหญ่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไข

ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) และมีข้อมูลในระบบ Co-farm.doae.go.th  
ณ วันที่ 16 กันยายน 2562  

แปลงใหญ่ ปี 2563 หมายถึง  
- แปลงที่ส านักงานเกษตรจังหวัดส ารวจว่ามีศักยภาพในการด าเนินการแบบแปลงใหญ่  พร้อม

ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2563 (รับรอง
ได้ภายใน 31 ธันวาคม 2562)  
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เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีดังนี้ 
1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่ม เข้าร่วมด าเนินการ โดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 

แปลงไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน  
2) ขนาดพ้ืนที่และจ านวนเกษตรกร จ าแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้ 

ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกร
สมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 
หรือ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

 ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่  หรือเกษตรกรสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
   - โค ๑ ตัว    เท่ากับ ๐.๖๕ หน่วย  
   - กระบือ 1 ตัว   เท่ากับ ๐.๗๐ หน่วย  
   - แพะ แกะ ๑ ตัว  เท่ากับ ๐.๑๐ หน่วย   
   - สัตว์ปีก ๑ ตัว   เท่ากับ ๐.๐๑ หน่วย  
   - ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง  เท่ากับ 0.6 หน่วย 
   - จิ้งหรีด 1 บ่อ   เท่ากับ 0.6 หน่วย 
   - สุกร 1 ตัว   เท่ากับ 0.40 หน่วย 
4.2 สถานที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ  

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  5.1 กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 
  สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นการสนับสนุนวัสดุ เพ่ือ
ประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยด าเนินการตามความ
ต้องการของกลุ่มมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

5.1.1 แปลงใหญ่ ปี 2561-2562 แปลงปีท่ี 3 และแปลงปีท่ี 2 (10 แปลง)  
  แปลงขนาดเล็ก ( 30-50 ราย ) จ านวน 9 แปลงๆละ 50,000 บาท 
  (1) แปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์เงิน ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
  เกษตรกร 48 ราย 
  (2) แปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่อง ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย 
  เกษตรกร 48 ราย 
  (3) แปลงใหญ่พืชผักปลอดภัย หมู่ที่ 2 บ้านหนองโง้ง ต.นาดูน อ.นาดูน เกษตรกร 48 ราย 
  (4) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ 8 บ้านศาลา ต.นาภู อ.ยางสีสุราช  เกษตรกร 48 ราย 
  (5) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ 7 บ้านโขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมือง  เกษตรกร 45 ราย 
  (6) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ 10 บ้านพงสว่าง ต.หนองสิม อ.บรบือ  เกษตรกร 48 ราย 
  (7) แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ที่ 7 บ้านน้ าเที่ยง ต.หนองกุง อ.แกด า  เกษตรกร 48 ราย 
  (8) แปลงใหญ่ไม้ผล หมู่ที่ 4 บ้านดอนกลอย ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก  เกษตรกร 39 ราย 
  (9) แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที่ 5 บ้านดงม่วง ต.ส าโรง อ.นาเชือก  เกษตรกร 30 ราย 
  - ค่าติดตามนิเทศงาน จ านวน 9 แปลง เป็นเงิน 90,000 บาท 
                                                                    รวมเป็นเงิน 540,000 บาท  
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  แปลงขนาดกลาง ( 51-70 ราย ) จ านวน 1 แปลงๆละ 60,000 บาท  
  (1) แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านน้ าจั้น ต.ชื่นชม อ.ชืน่ชม  
  เกษตรกร 52 ราย 
  - ค่าติดตามนิเทศงาน จ านวน 1 แปลง เป็นเงิน 10,000 บาท 
                                                                 รวมเป็นเงิน 70,000 บาท 
                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท 
 

  5.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 
2563 จ านวน 13 แปลง) 

5.2.1 แปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงปีท่ี 1 (13 แปลง) 
แปลงขนาดเล็ก (๓๐-๕๐ ราย) จ านวน  ๑0  แปลงๆละ 120,000 บาท 
1) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ที่ ๖ บ้านเขาค้อ ต.แคน อ.วาปีปทุม  เกษตรกร ๓๔  ราย 
2) แปลงใหญ่กล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโดน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง  เกษตรกร ๔๑  ราย 
3) แปลงใหญ่ข้าวโพดข้าวเหนียว หมู่ที่ ๑๔ บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย  
เกษตรกร ๓๑  ราย 
4) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ ๘ บ้านผักสั่ง ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย  เกษตรกร ๓๗  ราย 
5) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสนม ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย  เกษตรกร ๓๕  ราย 
6) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนท่าใหม่ ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย   
เกษตรกร ๓๐  ราย 
7) แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ที่ ๔,๕,๙ บ้านโนนสูง, โนนสวรรค์, โนนศรีสวัสดิ์ ต.เส ือเฒ่า  
อ.เชียงยืน เกษตรกร ๔๑  ราย 
8) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ ๘ บ้านสะแบง ต.ดอนงัว อ.บรบือ  เกษตรกร ๓๐  ราย 
9) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองจิก อ.บรบือ  เกษตรกร ๔๐  ราย 
๑0) แปลงใหญ่มันส าปะหลัง หมู่ที ่๖ บ้านดงเค็ง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ  เกษตรกร ๓๐  ราย 
- ค่าติดตามนิเทศงาน จ านวน 10 แปลง เป็นเงิน 200,000 บาท 
       รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท 
 
แปลงขนาดกลาง (๕๑-๗๐ ราย) จ านวน  ๓  แปลงๆละ 140,000 บาท 
๑) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย   เกษตรกร ๕๒  ราย 
๒) แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเจีย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย   เกษตรกร ๕๙  ราย 
๓) แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง เกษตรกร ๖๑  ราย 
- ค่าติดตามนิเทศงาน จ านวน 9 แปลง เป็นเงิน 60,000 บาท 

        รวมเป็นเงิน 480,000 บาท 
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,880,000 บาท 
รวมทั้งสองกิจกรรมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,490,000 บาท 
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย. 

62
 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.พ
. 6

3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย.

 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย. 

63
 

ก.ค
. 6

3 

ส.ค
. 6

3 

ก.ย
. 6

3 

1. การบริหารจัดการแปลงใหญ่             

   1.1 แปลงใหญ่ ปี 2561 แปลงปีที่ 3 (8 แปลง)             
         - เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร             
   1.2 แปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงปีที่ 2 (2 แปลง)             
        - เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร             
   1.3 แปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงปีที่ 1 (13 แปลง)             
        - ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 

            

2. การบริหารจัดการโครงการ             
7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

  ผลผลิต (output) 
พ้ืนที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 23 แปลง 
ผลลัพธ์ (outcome) 
เกษตรกรในแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี      

ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
                    ตัวช้ีวัด  
 เชิงปริมาณ  
 พ้ืนที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 2๓ แปลง 
 เชิงคุณภาพ  
 แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                           

         8.1 เกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มท าการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
      8.2 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
๑. นายธีระพงศ์  ฤทธิโชติ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
โทรศัพท์  08 ๔๖๐๓๔๘๙๘ 
๒. นางสาวอริสรา  ภูเด่นผา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
โทรศัพท์  08 ๕๐๑๐๑๔๖๗ 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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ภาคผนวก 
 

แนวทางการจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่  
 
1. วัตถุประสงค์การประชุม 

เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการด าเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็น
ฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่ม
เพาะเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ได้อย่างแท้จริง  
2. บุคคลเป้าหมาย  คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต และ
ระดับประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
3. แผนการประชุม  คณะกรรมการฯ ทุกระดับ ประชุมทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง/ปี 
4. เนื้อหาการประชุม  
 4.1 สรุปประเด็นจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับ
ต่าง ๆ  
 4.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานร่วมกันระหว่างแปลงใหญ่ และ ศพก. ในช่วงที่ผ่านมา 
 4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การถอดองค์ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปลงใหญ่ 
 4.4 ก าหนดประเด็นที่ต้องด าเนินการร่วมกันระหว่างสองเครือข่าย ในช่วงหลังจากการประชุมครั้งนี้ 
 4.5 การร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 ทั้งนี้ ทุกประเด็นที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ขอให้หาข้อสรุปให้ได้ กรณีหาข้อสรุปไม่ได้ ขอให้
น าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไป พิจารณา 
5. กรอบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 วัตถุประสงค์การประชุม  
    1.1.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
    1.1.2 สรุปผลการด าเนินงาน  
   1.1.3 รับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข หรือเสนอปัญหาให้
คณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไปทราบและหาแนวทางแก้ไข 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  รายงานผลงานหรือความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรค เรื่องที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการ หรือให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเคยพิจารณามาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้ที่
ประชุมทราบหรือพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

 4.1 สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมร่วมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. 
ระดับเหนือขึ้นไป ให้ที่ประชุมทราบ 

 4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้า การบริหารจัดการองค์กร และการ
บริหารจัดการด้านการตลาด  

 4.3 รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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  4.3.1 การผลิตสินค้าแบบแปลงใหญ่ และ ศพก. 
  4.3.2  การเชื่อมโยงการด าเนินงานผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ กับ ศพก.  

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  5.1 เรื่องท่ีต้องน าเสนอคณะกรรมการฯ เหนือขึ้นไป 
  5.2 การหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
  5.3 เรื่องท่ีจะก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศพก. และการผลิตสินค้าแบบแปลงใหญ่ 
 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  5.1 ก าหนดประชุมร่วมฯ ครั้งต่อไป  
6. การเชื่อมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ระดับต่าง ๆ  
 6.1 การด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ่   
       ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ การขอความร่วมมือในการด าเนินการต่าง ๆ     
เพ่ือพัฒนา ศพก. และแปลงใหญ่ ผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับต่าง ๆ ลงไปตามล าดับ คือ 
  6.1.1 กรรมการฯ ระดับประเทศ ต้องน าประเด็นที่ต้องด าเนินการ ไปถ่ายทอดต่อใน
เวทีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเขต  
  6.1.2 กรรมการฯ ระดับเขต ต้องน าประเด็นที่ต้องด าเนินการ ไปถ่ายทอดต่อในเวที
ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
  6.1.3 กรรมการฯ ระดับจังหวัด ต้องน าประเด็นที่ต้องด าเนินการ ไปถ่ายทอดต่อในเวที
ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
 6.2 การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
       น าเสนอประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้คณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาและ
หาแนวทางแก้ไข  
7. การเสนอรายงาน 
 7.1 ระดับจังหวัด  
       จัดท ารายงานการประชุมฯ เสนอคณะกรรมการร่วมฯ ระดับเขตทราบ ภายใน 15 วันหลังเสร็จ
สิ้นการประชุม  
 7.2 ระดับอ าเภอ 
         จัดท ารายงานการประชุมฯ เสนอคณะกรรมการร่วมฯ ระดับจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร 
 

1. ความเชื่องโยง 
               1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย 
               2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
               3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 
การพัฒนาภาคการเกษตร 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (4) บริหาร
จัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร 
               ๔) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
               ๕) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.6) พัฒนาความเข้มแข็งการ
ผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับ
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า
เกษตรให้มีความแม่นย า ทันกับสถานการณ์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเกษตรโดยใช้ตลาด
น าและเพ่ือติดตามผลกระทบของราคาอาหารต่อผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 
                ๖) กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ 
               ๗) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย 
              ๘) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ าน้อย  
ช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรัง 
เพ่ือลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ ปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่ว 
มีไม่เพียงพอและมีแนวโน้มลดลงตามพ้ืนที่การเพาะปลูก จึงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้สูญเสียเงิน 
ออกนอกประเทศปีละเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชตระกูลถั่ว  
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง จ านวน 217,171 ไร่, 862,226 ไร่ และ 123,909 ไร่ มีปริมาณผลผลิต
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56,963 ตัน 100,720 ตัน 33,379 ตัน และปริมาณการน าเข้า 2,263,000 ตัน , 27,282 ตัน และ 
68,671 ตัน ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วลดลง เนื่องมาจากเกษตรกร
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีส าหรับใช้ในการเพาะปลูก เกษตรกรโดยทั่วไปมักจะซื้อเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นซึ่งมีเปอร์เซ็นต์
ความงอกต่ า รวมทั้ง ขาดการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้เกิดความตระหนักในการใช้
เมล็ดพันธุ์ดี ท าให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง เมื่อเทียบกับพืชแข่งขันชนิด
อ่ืนแล้วนั้นพืชตระกูลถั่วยังมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ต่ า อีกท้ัง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพยังส่งผลให้พืชตระกูล
ถั่วมีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ ผลผลิตต่ า และไม่มีคุณภาพ เกษตรกรจึงไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตในชั้นคุณภาพ
ดีได้                                                                                                                                                   
           อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พืชตระกูลถั่วจะมีข้อจ ากัดมากมาย แต่ถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความจ าเป็นที่จะต้องคงอยู่
เพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึง
ความส าคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหาร
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ิม
มากขึ้น และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต
ภายในประเทศเพ่ือลดการน าเข้า 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
          3.2 เพ่ือพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 
 3.3 เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
 3.4 เพ่ือจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 
4. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม งบประมาณ

รวม(บาท) จ านวน หน่วยนับ 
1 การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน    
 1.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 

    1) ถั่วเหลือง 
    2) ถั่วลิสง 
1.2 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 
    1) ถั่วเหลือง 
    2) ถั่วลิสง 
1.3 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชตระกูลถั่วชุมชน 

 
2 
2 
 

2 
2 

80 

 
ศูนย ์
ศูนย ์

 
ศูนย ์
ศูนย ์
ราย 

 
28,000 
36,000 

 
112,000 
147,000 

1,200 

2 การบริหารงานโครงการ    
 2.1 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 

1) จัดประชุมเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ตระกูลถั่วชุมชนกับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ 

 
56 

 
ราย 

 
22,400 

รวม 346,600 
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5. พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
 5.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว  
 

ที ่ พ้ืนที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ.กันทรวิชัย (ถั่วเหลือง) 1 ศูนย ์ 14,000 จังหวัด 
2 อ. ยางสีสุราช (ถั่วเหลือง) 1 ศูนย ์ 14,000 จังหวัด 

3 อ.เมือง (ถ่ัวลิสง) 1 ศูนย ์ 18,000 จังหวัด 

4 อ.ชื่นชม (ถ่ัวลิสง) 1 ศูนย ์ 18,000 จังหวัด 

รวม 4 ศูนย ์ 64,000  
 

1) เงื่อนไขและวิธีการด าเนนิงาน 
1. จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว จ านวน 4 ศูนย ์ศูนย ์ละ 5 ไร่ รวม 20 ไร่ 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือท าแปลงเรียนรู้  ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ (จากหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์สังกัดกรม
วิชาการเกษตร) ไรโซเบียม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
และการบริหารจัดการ เช่น การเตรียมดิน การปฏิบัติดูแลรักษา 
3. รายงานผลการจัดท าแปลงเรียนรู้ พร้อมภาพกิจกรรมตั้งแต่ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลัง
ด าเนินการ ส่งให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามเมื่อแล้วเสร็จโครงการ 
 

2) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน 64,000 บาท 
 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ (จากหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์
สังกัดกรมวิชาการเกษตร)  ไรโซเบียม ปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน สารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช และการบริหารจัดการ เช่น การเตรียมดิน การปฏิบัติดูแลรักษา หรือค่าปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ 
ทัง้นี้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 
 

ชนิดถั่ว แปลงเรียนรู้ (ไร่/ศูนย์) ค่าปัจจัยการผลิต (บาท/ไร่) งบประมาณ (บาท/ศูนย์) 
ถั่วเหลือง 
(2 ศูนย)์ 

5 2,800 14,000 

ถั่วลิสง 
(2 ศูนย)์ 

5 3,600 18,000 
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กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 

ที ่ พ้ืนที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ.กันทรวิชัย (ถั่วเหลือง) 1 ศูนย ์ 56,000 จังหวัด 
2 อ. ยางสีสุราช (ถั่วเหลือง) 1 ศูนย ์ 56,000 จังหวัด 

3 อ.เมือง (ถ่ัวลิสง) 1 ศูนย ์ 73,500 จังหวัด 

4 อ.ชื่นชม (ถ่ัวลิสง) 1 ศูนย ์ 73,500 จังหวัด 

รวม 4 ศูนย ์ 259,000  
 

1) เงื่อนไขและวิธีการด าเนนิงาน 
1. จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ศูนย์ฯเก่าปี 2561 จ านวน 4 ศูนย์ ศูนย์ละ 35 ไร่ 
รวม 140 ไร่ 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือจัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ไรโซเบียม 
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
3. รายงานผลการจัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พร้อมภาพกิจกรรมตั้งแต่ก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ ส่งให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคามเมื่อแล้วเสร็จโครงการ 
2) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ  
จ านวน 259,000 บาท 
 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ไรโซเบียม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 
หรือปุ๋ยชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการบริหารจัดการ เช่น การเตรียมดิน การ
ปฏิบัติดูแลรักษา หรือค่าปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 

ชนิดถั่ว แปลงส่งเสริม (ไร่/ศูนย์) ค่าปัจจัยการผลิต (บาท/ไร่) งบประมาณ (บาท/ศูนย์) 
ถั่วเหลือง 
(2 ศูนย)์ 35 1,600 56,000 

ถั่วลิสง 
(2 ศูนย)์ 

35 2,100 73,500 

 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 
 

ที ่ พ้ืนที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เบิกจ่าย 

(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ.กันทรวิชัย (ถั่วเหลือง) 20 ราย 300 อ าเภอ 
2 อ.ยางสีสุราช (ถั่วเหลือง) 20 ราย 300 อ าเภอ 
3 อ.เมือง (ถ่ัวลิสง) 20 ราย 300 อ าเภอ 
4 อ.ชื่นชม (ถ่ัวลิสง) 20 ราย 300 อ าเภอ 

รวม 80 ราย 1,200 อ าเภอ 
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1) เงื่อนไขและวิธีการด าเนนิงาน 
1. สมาชิกศูนย์ฯ ทุกรายจะต้องท าบันทึกกิจกรรมแปลงรายบุคคล  
2. ประมวลผลและรายงานผลการบันทึกกิจกรรมแปลงรายบุคคล เป็นภาพรวมของศูนย์ฯโดยสรุปส่งให้กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามเมื่อแล้วเสร็จโครงการ 
 

2) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน  1,200 บาท 
 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล จ านวน 4 ศูนย์ ศูนย์ละ 20 ราย รวม 80 ราย รายละ 15 บาท                
รวมเป็นเงิน 1,200 บาท 
  

5.2 กิจกรรมที่ 2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
 

ที ่ พ้ืนที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ.กันทรวิชัย (ถั่วเหลือง) 14 ราย  
22,400 

 
จังหวัด 2 อ. ยางสีสุราช (ถั่วเหลือง) 14 ราย 

3 อ.เมือง (ถ่ัวลิสง) 14 ราย 
4 อ.ชื่นชม (ถ่ัวลิสง) 14 ราย 

รวม 56 ราย 22,400 จังหวัด 
 
1) เงื่อนไขและวิธีการด าเนนิงาน 
จัดประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์กับผู้รับซื้อเมล็ดพันธุ์
ของศูนย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่จังหวัด เพ่ือให้เกษตรกรได้น าไปพัฒนาศูนย์ฯ ของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
2) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จ านวน 22,400 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งบประมาณ 22,400 บาท 

1. ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร จ านวน 56 ราย รายละ 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท  
รวมเป็นเงิน 5,600 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเกษตรกร จ านวน 56 ราย รายละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท           
รวมเป็นเงิน 2,800 บาท 

 3. ค่าพาหนะเหมาจ่ายส าหรับเกษตรกร จ านวน 56 รายๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 
          4. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงาน เจ้าหน้าที่จังหวัดหรือค่าวัสดุในการจัด  
              กิจกรรม เป็นเงิน 8,400 บาท 
 ทั้งนี ้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
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6. แผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ
งาน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การจัดต้ังและพัฒนา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
ชุมชน 

             

1.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 

4 ศูนย์             

1.2 จัดท าแปลงส่งเสริม
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ตระกูลถั่ว 

4 ศูนย์             

1.3 บันทึกกิจกรรมแปลง
ของสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 

80 ราย             

2. การบริหารงานโครงการ              
2.2 เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด 

             

1) จัดประชุมเชื่อมโยง
ระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชตระกูลถั่วชุมชนกับผู้ใช้
เมล็ดพันธุ์ 

56 ราย             

 
7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การจัดต้ังและพัฒนาศูนย์
เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
ชุมชน 

             

1.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 

64,000             

1.2 จัดท าแปลงส่งเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 

259,000             

1.3 บันทึกกิจกรรมแปลง
ของสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 

1,200             

2. การบริหารงานโครงการ              
2.2 เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด 

             

1) จัดประชุมเชื่อมโยง
ระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชตระกูลถั่วชุมชนกับผู้ใช้
เมล็ดพันธุ์ 

22,400             

รวม 346,600             

 

64,000 

259,000 

1,200 

22,400 
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8. ตัวช้ีวัด  
เชิงปริมาณ   
1. มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จ านวน 4 ศูนย์  
2. มีสมาชิกไม่น้อยกว่าศูนย์ละ 20 ราย 
เชิงคุณภาพ   
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 ราย ได้รับความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 
 

9. ผลผลิต (Output) 
 มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จ านวน  4 ศูนย์ สมาชิก 80 ราย 
 

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
มีเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน จ านวน 20 ตัน และรองรับ 
พ้ืนที่ปลูก 1,600 ไร่ 
 

11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
     ๑. นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  โทรศัพท์มือถือ 084-6034898 
    E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
    ๒. นางสาวศตพร หาญชนะ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท์มือถือ 084-5187119 
    E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตอ้อย  
 
1. ความเชื่องโยง 
  

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย 

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 
การพัฒนาภาคการเกษตร 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (4) บริหาร
จัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.6) พัฒนาความเข้มแข็งการ
ผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้อง                  
กับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า
เกษตรให้มีความแม่นย า ทันกับสถานการณ์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเกษตรโดยใช้              
ตลาดน าและเพ่ือติดตามผลกระทบของราคาอาหารต่อผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งศึกษาและพัฒนาฐานข้ อมูล
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 

6) กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ 

7) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย 

8) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีการส่งออกน้ าตาล  
เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลในปี 2560/2561 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศรวม 11.19 
ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 134.93 ล้านตัน (ที่มา : คณะกรรมการอ้อย) ผลผลิตอ้อยโรงงานมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2559/2560 ประมาณ 45.16 เปอร์เซ็นต ์แต่เนื่องจากความต้องการผลผลิตอ้อยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ าตาล จึงมีการขยายฐานก าลังการผลิตโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก
อ้อยเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพื้นที่ยังสู้กับประเทศคู่แข่งขันไม่ได้และผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการซึ่ง
สาเหตุ ได้แก่ ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว
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อ้อย เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานท าให้มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช และวัชพืช ขาดวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว ไม่มีการบริหารจัดการไร่ที่ดี และเกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่เป็น
แหล่งผลิตอ้อยที่ส าคัญ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพอ้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
และจัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถน าไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยให้มีผลผลิตเพียงพอรองรับความ
ต้องการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
 

3. วัตถุประสงค ์
          3.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อย 
          3.2 จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร 

 3.3 ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  
 

4. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม งบประมาณรวม

(บาท) จ านวนเป้าหมาย หน่วยนับ 
1 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใน

การเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร 
28 ราย 11,200 

2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.1 จัดงานวันสาธิต 

1 ครั้ง 150,000 

รวม 161,200 
 
5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  

 5.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ. ชื่นชม 28 ราย 11,200 อ าเภอ 
 

รวม 28 ราย 11,200 อ าเภอ 
 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตาม
ประเด็นการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

- การลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ การจัดท าแปลงพันธุ์ดี 
การจัดการศัตรูพืช การเตรียมดิน  
   - การเพ่ิมผลผลิต เช่น การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การจัดการน้ า การไถระเบิดดินดาน การ
ปรับปรุงบ ารุงดินที่ถูกต้อง  
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 - การพัฒนาคุณภาพ เช่น การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช และการวาง
แผนการผลิตใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน 11,200 บาท  
 1. ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร จ านวน 28 รายๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเกษตรกร จ านวน 28 รายๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท  
เป็นเงิน 2,800 บาท 
 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงาน เจ้าหน้าที่อ าเภอหรือค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม เป็นเงิน 2,800  

บาททั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความเหมาะสม 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,200 บาท 
 5.๒ กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  
  กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 จัดงานวันสาธิต 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ. โกสุมพิสัย 1 ครั้ง 150,000 จังหวัด 
 

รวม 1 ครั้ง 150,000 จังหวัด 
 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการจัดงานรณรงค์การลดการเผาใบอ้อย การลดการใช้แรงงานเด็ก และการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และระบบอ้อยและน้ าตาลทรายภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและตลาดโลก 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน 150,000 บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาธิตประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
 

6. แผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ
งาน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี
ในการเพาะปลูกอ้อย
ให้แก่เกษตรกร 

 
28 ราย 

            

2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.1 จัดงานวันสาธิต 

 
 
1 ครั้ง 

            



45 

 

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมา
ณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี
ในการเพาะปลูกอ้อย
ให้แก่เกษตรกร 

 
11,200 

            

2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.1 จัดงานวันสาธิต 

 
 
 

150,000 

            

รวม 161,200             
 
8. ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต (output) 
 1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 27 ราย ใน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
 2. มีแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 1 แปลงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
 

 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง 
           2. ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร่ เป็น 13 ตัน/ไร ่
  

ตัวช้ีวัด  
 เชิงปริมาณ  

1. อบรมเกษตรกร 28 ราย 
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ 1 แปลง 

 เชิงคุณภาพ  
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติส าหรับแปลงตนเอง 

       2. ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร่ เป็น 13 ตัน/ไร่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
           2. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

11,200 

150,000 
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9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
  

1. นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   โทรศัพท์มือถือ 084-6034898 
    E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
2. ชื่อ นางสาวศตพร หาญชนะ   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  โทรศัพท์มือถือ 084-5187119 
    E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมนัส าปะหลงั 
1. ความเชื่องโยง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย 

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 
การพัฒนาภาคการเกษตร 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (4) บริหาร
จัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.6) พัฒนาความเข้มแข็งการผลิต
ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า
เกษตรให้มีความแม่นย า ทันกับสถานการณ์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเกษตรโดยใช้ตลาด
น าและเพ่ือติดตามผลกระทบของราคาอาหารต่อผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 

6) กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ 

7) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
     8) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร ตลอดจนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิ จัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร มันส าปะหลังได้ถูกก าหนดให้เป็นสินค้ายุทธศาสตร์ของประเทศ โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2559 – 2569 มีเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมันส าปะหลัง โดยเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เป็น 5 ตัน ในปี 2562 และเป็น 7 ตันในปี 2569 มีการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ 8.5 ล้านไร่ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย การส่งออก
ท ารายได้ในปี 2562  มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 120 ,000 ล้านบาท และไม่ต่ ากว่า 150 ,000 ล้านบาท โดยมี
ยุทธศาสตร์ด าเนินการ 5 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ด้านการแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพ่ิม และด้านงานวิจัยและพัฒนา  
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         ในปีการผลิต 2560/61 มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งประเทศ จ านวน 8.025 ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
50 จังหวัดมีเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 494,618 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 27.875 ล้านตัน 
ในขณะที่ความต้องการใช้ในภาพรวมของประเทศมีประมาณ 40 ล้านตัน และในปีการผลิต 2561/62 
คาดการณ์ว่าผลผลิตมีประมาณ 29.97 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปี 2561 มันส าปะหลังมี
ราคาดี เกษตรกรที่เคยหยุดการเพาะปลูก หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนหันกลับมาปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังโดยมีเป้าหมาย คือ เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน พัฒนา
คุณภาพ การส่งเสริมการใช้พันธุ์ดีที่ได้รับการรับรอง และเหมาะสมกับพ้ืนที่ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วย
ในการเพ่ิมผลผลิต  

         ฉะนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต
มันส าปะหลังที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์และนโยบาย ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลัง 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถเป็นวิทยากร
กระบวนการในการจัดการความรู้ให้กับเกษตรกร 
  3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลังสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตมันส าปะหลัง ส าหรับเป็นกลไกเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาดของเกษตรกรไปสู่แปลงใหญ่ 
 

4. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม งบประมาณรวม

(บาท) จ านวนเป้าหมาย หน่วยนับ 
1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
   3.1 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์
มันส าปะหลังพันธุ์ดี 
   3.2 จัดท าทะเบียนสมาชิกกลุ่มผลิตมัน
ส าปะหลังพันธุ์ดี 

 
 

2 
 

60 

 
 

กลุ่ม 
 

แปลง 

 
 

75,000 
 

900 

2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันส าปะหลัง 60 ราย 15,000 
3 ประกวดแปลงมันส าปะหลังดีเด่นระดับ

จังหวัด 
1 ครั้ง 3,000 

รวม 93,900 



49 

 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
 5.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
        กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดี 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอนาเชือก 1 กลุ่ม 37,500 อ าเภอ 
2 อ าเภอบรบือ 1 กลุ่ม 37,500 อ าเภอ 

รวม 2 กลุ่ม 75,000  
 
 

 เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดี จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 15 ไร่ ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนารวมทั้งพิจารณาถึงประเด็นหลักในการเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ดี  
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน 75,000 บาท  

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดี ปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ย
ชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการบริหารจัดการ เช่น การไถระเบิดดินดาน การ
เตรียมดิน การปฏิบัติดูแลรักษา หรือค่าปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ จ านวน 2 กลุ่ม ๆละ 37,500 บาท ทั้งนี้ทุก
รายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 จัดท าทะเบียนสมาชิกกลุ่มผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ดี 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เบิกจ่าย 

(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอนาเชือก 30 ราย 450 อ าเภอ 
2 อ าเภอบรบือ 30 ราย 450 อ าเภอ 

รวม 60 ราย 900  
 

เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
1. สมาชิกกลุ่มทุกรายจะต้องท าบันทึกกิจกรรมแปลงรายบุคคล จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย 
2. ประมวลผลและรายงานผลการบันทึกกิจกรรมแปลงรายบุคคล เป็นภาพรวมของ อ าเภอ           

โดยสรุปส่งให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามเมื่อแล้วเสร็จโครงการ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน 900 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล จ านวน 60 ราย รายละ 20 ราย รายละ 15 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900 บาท 
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5.2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันส าปะหลัง 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอนาเชือก 30 ราย  
 

15,000 

 
 

จังหวัด 
2 อ าเภอบรบือ 30 ราย 
3 ส านักงานเกษตรจังหวัด - - 

รวม 60 ราย 15,000  
 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
1. คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมัน

ส าปะหลังระดับจังหวัด  
 2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเครือข่ายเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นการเรียนรู้การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายของเกษตรกร 
 3. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีและเครือข่าย โรงแป้งมัน ลานมัน โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานเอทา
นอล เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมาร่วมกันวางแผนการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตมันส าปะหลังให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน 15,000 บาท 
1. ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร จ านวน 60 ราย รายละ 1 มือ้ๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเกษตรกร จ านวน 60 ราย รายละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงาน เจ้าหน้าที่จังหวัดหรือค่าวัสดุในการจัด

กิจกรรม เป็นเงิน 7,500 บาท 
ทั้งนี้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท  
 

5.3 กิจกรรมที่ 3 ประกวดแปลงมันส าปะหลังดีเด่นระดับจังหวัด 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัด 1 ครั้ง 3,000 จังหวัด 
รวม   3,000  

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
1. ประกวดแปลงมันส าปะหลังดีเด่นระดับจังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้กับ

เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังที่ประสบผลส าเร็จ 
  2. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีประเด็นที่
ส าคัญ คือ การยอมรับและน าเทคโนโลยีไปใช้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ปัจจัย
ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน 3,000 บาท 
ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงาน เจ้าหน้าที่

จังหวัดหรือค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  
ทัง้นี้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

  

6. แผนปฏิบัติงานโครงการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ

งาน 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
มันส าปะหลัง 
   1.1 จัดท าแปลง
ส่งเสริมการผลิตพันธุ์
มันส าปะหลังพันธุ์ดี 
   1.2 จัดท าทะเบียน
สมาชิกกลุ่มผลิตมัน
ส าปะหลังพันธุ์ดี 

 
 
 
 
 
2 กลุ่ม 
 
 
 
60 แปลง 

            

2. ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายมันส าปะหลัง 

 
60 ราย 

            

3. ประกวดแปลงมัน
ส าปะหลังดีเด่นระดับ
จังหวัด 

 
1 ครั้ง 

            

 
7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมา
ณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
มันส าปะหลัง 
   1.1 จัดท าแปลง
ส่งเสริมการผลิตพนัธุ์
มันส าปะหลังพันธุ์ด ี
   1.2 จัดท าทะเบียน
สมาชิกกลุ่มผลิตมนั
ส าปะหลังพนัธุ์ด ี
 

 
 
 
 
 

75,000 
 
 

900 

            

75,000 

900 
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2. ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายมันส าปะหลงั 

 
15,000 

            

3. ประกวดแปลงมนั
ส าปะหลังดีเด่นระดับ
จังหวัด 

 
3,000 

            

รวม 93,90
0 

            

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต(Output) 
1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 60 ราย มีความรู้และสามารถน าความรู้ไปปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต  มัน

ส าปะหลัง ให้มีประสิทธิภาพและผลผลิตเพิ่มข้ึน 
2. เกษตรกร 60 ราย มีความรู้เรื่องโรคใบด่างมันส าปะหลัง การส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และจัดการ

โรคใบด่างมันส าปะหลัง 

ผลลัพธ์(Outcome) 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
 
ตัวช้ีวัด  

    1. เชิงปริมาณ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 60 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถน าความรู้
ไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังได้ 
  2. เชิงคุณภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 60 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมันส าปะหลังให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 

9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
 1. นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   โทรศัพท์มือถือ 084-6034898 
         E–mail : mahasarakham207@gmail.com 

2. ชื่อ นางสาวศตพร หาญชนะ   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  โทรศัพท์มือถือ 084-5187119 
         E–mail : mahasarakham207@gmail.com

15,000 

3,000 
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คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                            

 

คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 

 

1. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 1) 
เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (1) พัฒนาและบ ารุงรั กษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้ง
จัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่หาได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 2                  

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.1) พัฒนาฐานทรัพยากรทางการเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร จัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าที่
หาได้โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและ
ขนาดกลางให้กระจายตัวตามศักยภาพของพ้ืนที่ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 
คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร สนับสนุนการเกษตรที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ปริมาณน้ า และความต้องการของตลาดในพื้นที่เร่งฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง ส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคาเป็นธรรม 

7. นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
9. Flagship : เป็นโครงการจ าเป็นเร่งด่วน  

 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี ด้านการสร้างความมั่นคงน้ าภาคการผลิต ก าหนดให้มีการจัด
แหล่งน้ าเก็บกักน้ าเพ่ิมเติมและพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ จัดหาน้ าในพ้ืนที่เกษตรน้ าฝนให้มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 
14 ล้านไร่ พัฒนาระบบผันน้ าและเชื่อมโยงแหล่งน้ า การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเดิม รวมทั้ง
การส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ า 
 กิจกรรมการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน มัน
ส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น มีความต้องการใช้น้ าสูงถึงร้อยละ 75 ของความต้องการใช้น้ า
ทั้งหมด  ซึ่งท าให้ภาคเกษตรควรต้องมาตระหนักการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งในพ้ืนที่ชลประทานและในพ้ืนที่เขตน้ าฝน จะเป็นการสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 
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คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                            

 

ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 แห่ง กระจายอยู่ทุกอ าเภอทั่วประเทศ ที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ส าคัญให้กับเกษตรกรได้ในระดับไร่นา และเพ่ือให้เกิดความมั่นคงของน้ าภาคการผลิตด้านการเกษตร จึงควร
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นาแก่เกษตรกร 
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพ้ืนทีศู่นย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน จังหวัดด าเนินการ 
 5.1 การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  5.2.1 หลักสูตรการใช้น้ าอย่างรู้คุณคา่ส าหรับเกษตรกร จ านวน ๕๐ ราย 
  5.2.2 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นาส าหรับเกษตรกร จ านวน ๕๐  ราย 

5.๒ จัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา ภายใต้ ศกพ. เพื่อเป็นตัวอย่างและจุด
เรียนรู้ให้กับเกษตรกร และขยายผลสู่พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน ๑ แห่ง ศพก. อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 5.4 การติดตามนิเทศงานและการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
       5.4.1 การติดตามนิเทศงานการด าเนินงานโครงการ โดยส่วนกลาง และจังหวัดที่มีพ้ืนที่ด าเนินการ        

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2562 ปี 2563 

ต.ค
.  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

ม.ค
.  

ก.พ
. 

มี.ค
.  

เม.
ย. 

 

พ.
ค. มิ.ย
.  

ก.ค
. 

ส.ค
.  

ก.ย
. 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ระดับไร่นา 

            
2. การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เจ้าหน้าที่
และเกษตรกรเป้าหมาย     
   2.1 หลักสูตรการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าส าหรับ
เกษตรกร 
   2.2 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าใน
ระดับไร่นาส าหรับเกษตรกร 

            

3. การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
น้ าในระดับไร่นา 

            

4. การติดตามนิเทศ และประเมินผล 
    - การติดตามนิเทศงานการด าเนินงานโครงการ 
    - การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
เมษายน – กันยายน 2563 

 
8. งบประมาณ 

  จ านวน ๘๖,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
80 คน  ส่วนกลาง 

2
. 

การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 
2.1 หลักสูตรหลักสูตรการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร 
 
2.2 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา
ส าหรับเกษตรกร 

๑๐๐ 
 
 

๒๕,000 
 
 

จังหวัด 
 

3
. 

การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา  ๑ จุด ๖๐,๐๐๐ จังหวัด 

4
.  

การติดตามนิเทศ และการประเมินผล 
- การติดตามนิเทศงาน 

๑ ครั้ง ๑,๕๐๐ จังหวัด 
 

 รวม  ๘๖,๕๐๐  
 
9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (output) 

 - เกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ๑๐๐ ราย ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้น้ าอย่างมีส่วนร่วมในระดับไร่นา 
    - เกิดแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา ในพ้ืนที่ ศพก. เป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกร  

  
ผลลัพธ์ (outcome) 

     -  เกษตรกรร้อยละ 60 ในพ้ืนที่ น าความรู้จากการเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นา 
  
 



56 

 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                            

 

          ตัวชี้วัด  
 เชิงปริมาณ  
  1) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ในหลักสูตรการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า และหลักสูตรการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
         2) จ านวนแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
 เชิงคุณภาพ    
  ร้อยละของเกษตรกร สามารถบริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นา  
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นาได้ผลตอบแทนสูงขึ้น สามารถใช้
ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้ เพ่ือการผลิตในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ นายวัชระ  เทพแพง  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  โทรศัพท์มือถือ 09-1865-7575 

E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
 

----------------------------------------------------------- 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คู่มือโครงการขึ้นทะเบยีนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ปี 2563 

 
1. แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า   

       รหัสงบประมาณ 0701115726000000 
 

2. กิจกรรม  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร   
       รหัสกิจกรรมหลัก 070114400O1096 

 

3. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรอัจฉริยะ 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร  
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ  ข้อ 3.2 การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 6) 
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกร (1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และ
อุปทานด้านการเกษตรให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตรโดย
ใช้ตลาดน า รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั้ง ถึง และ
การพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

  4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
  5. กลยุทธ์หน่วยงาน : มีบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล 
2.5.21 ส่งเสริมการให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้ท างานในทุกสาขาอาชีพเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม 

  7. นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

4. หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการรับขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช ท า

ไร่นาสวนผสม ท านาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ เพ่ือต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด  ในช่วงเวลาต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่ส านักงานเกษตรอ าเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกเมื่อได้เริ่มท า
การเกษตรใหม่ และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วท าการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน  
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กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น าเครื่องมือ และเทคโนโลยี มาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

- น าเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS มาใช้ในการจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง วัดขนาดพ้ืนที่  
- ใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงด้วยโปรแกรม GISagro  
- พัฒนาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Qgis และใช้แผนที่ Google Map ในการค้นหาพิกัดและวาดผังแปลง 
- พัฒนา Mobile Application ชื่อ DOAE FARMBOOK ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลที่ใช้แทนสมุด

ทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ตโฟนระบบแอนดรอยด์ ช่วยอ านวยความสะดวก
ให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ตโฟน โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามที่ให้ข้อมูลไว้
กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ือสิทธิประโยชน์และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ  และใช้เป็นเอกสารยืนยัน
ตัวตนความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากภาครัฐ และ
การตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือ ตามมาตรการแก้ปัญหาอ่ืนๆ ของภาครัฐ 

- สมาคมประกันวินาศภัยไทยในการสนับสนุน Software Licenses Oracle จ านวน 2 ลิขสิทธิ์ มูลค่า 
10,000,000 บาท ในการขยายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่มีอยู่ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้สนับสนุนสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ  
เพ่ือใช้ข้อมูลจากสถานีไปวิเคราะห์ ประมวลผล รวมทั้งพัฒนาจัดท าโมเดลการแจ้งเตือนสภาพอากาศและพยากรณ์วัน
ปลูกพืชจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 

เมื่อเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ  
มาจัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพ่ือยืนยันตัวตนเกษตรกร และใช้ประกอบในการเข้าร่วมโครงการ  
หรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจ าทุกปี ข้อมูลจะมี
ความครบถ้วน เป็นปัจจุบันท าให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้ภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต 
การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดท าโครงการ มาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
โครงการ และมาตรการ เพ่ือให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจ านวนมาก เช่น  

- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
- โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
- โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 
- โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63  
- โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ข้าว ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 

 ดังนั้น ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้อง รวดเร็ว 
ครบถ้วน เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถน าไปเผยแพร่ บูรณา
การใช้ประโยชน์ได้ท่ัวไปทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
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5. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

3.2 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
3.3 เพ่ือน าข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผลใน

ภาพรวมของประเทศท่ีถูกต้อง สามารถน าไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ท่ัวไปทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

6. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
  

 

7. พื้นที่ด าเนนิงาน/เป้าหมาย/วิธีด าเนินงาน 
7.1 กิจกรรม ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  
 

ที ่ อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

(เมษายน – กันยายน 2563) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) 

ปริมานงาน หน่วยนับ 
1 จังหวัดมหาสารคาม * * 36,963 จังหวัด 
2 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 14,070 ครัวเรือน 35,175 อ าเภอ 
3 อ าเภอแกด า 4,412 ครัวเรือน 11,030 อ าเภอ 
4 อ าเภอโกสุมพิสัย 15,318 ครัวเรือน 38,295 อ าเภอ 
5 อ าเภอกันทรวิชัย 10,131 ครัวเรือน 25,327 อ าเภอ 
6 อ าเภอเชียงยืน 8,500 ครัวเรือน 21,250 อ าเภอ 
7 อ าเภอบรบือ 15,276 ครัวเรือน 38,190 อ าเภอ 
8 อ าเภอนาเชือก 8,713 ครัวเรือน 21,782 อ าเภอ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม 

(เมษายน – กันยายน 2563) งบประมาณ
รวม (บาท) 

จ านวนเป้าหมาย หน่วยนับ 
 กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (กสก 117,750) (ครัวเรือน) 596,050 

1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 

124,715 ครัวเรือน 348,750 

2 ค่าอินเตอร์เน็ตส าหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุง
ทะเบียนและวาดแปลง (ค่าสาธารณูปโภค) 

78 เครื่อง 214,800 

3 ตรวจสอบพื้นท่ีเพาะปลูก วาดแปลง 3,500 แปลง 17,500 

4 ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา 
จัดท าเอกสารคู่มือ วัสดุส านักงาน 

- - 15,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 596,050 
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9 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 12,336 ครัวเรือน 30,840 อ าเภอ 
10 อ าเภอวาปีปทุม 16,851 ครัวเรือน 42,127 อ าเภอ 
11 อ าเภอนาดูน 5,548 ครัวเรือน 13,870 อ าเภอ 
12 อ าเภอยางสีสุราช 5,043 ครัวเรือน 12,607 อ าเภอ 
13 อ าเภอกุดรัง 5,137 ครัวเรือน 12,842 อ าเภอ 
14 อ าเภอชื่นชม 3,381 ครัวเรือน 8,452 อ าเภอ 

รวม 124,715 ครัวเรือน 348,750 จังหวัด/อ าเภอ 
 

1. เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
    1) จัดท าประกาศให้เกษตรกรมีหน้าที่มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายหลังจากการ

เพาะปลูกแล้ว 15 - 60 วัน 
    2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับแจ้งปรับปรุงข้อมูลจากเกษตรกร ตามสมัครใจ ณ ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ (ยกเว้นพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ Tablet ให้ออกไปรับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนในหมู่บ้านหรือต าบล พร้อมกับ
วาดแปลงปลูกให้แล้วเสร็จในคราวเดียว) 

    3) ก าหนดช่วงวันรณรงค์ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ท าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบต าบล จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลในพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแก้ปัญหาการไม่
มาแจ้งปรับปรุงทะเบียนฯ ของเกษตรกร โดยเลือกช่วงเวลาที่มีการเพาะปลูกมากท่ีสุดในฤดูฝน ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 

    4) บันทึกข้อมูลที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรพร้อมเชื่อมโยงผังแปลงกรณีเกษตรกรน าแปลงเดิมมาแจ้งปรับปรุงข้อมูล 

    5) ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจส าคัญ ให้จัดพิมพ์รายชื่อออกไปติดประกาศในที่ชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชน
มีการตรวจสอบการแจ้งข้อมูลของเกษตรกร เป็นเวลา 3 วัน 

    6) จัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร เพ่ือพิมพ์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร แจกจ่ายให้กับ
เกษตรกร  

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
    ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงและน้ ามันเชื้อเพลิงของเจ้าหน้าที่   ในการ

ติดตามจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  
 

7.2 กิจกรรม ค่าอินเตอร์เน็ตส าหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง  
(ค่าสาธารณูปโภค) 

 

ที ่ อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 จังหวัดมหาสารคาม 78 เครื่อง 214,800 จังหวัด 
รวม 78 เครื่อง 214,800 จังหวัด 

 
 



61 

 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                            

 

1. เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
    ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนของเครื่อง Tablet 

ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบพื้นท่ี วาดแปลง จ านวน 78 เลขหมาย 
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
    ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนจ านวน 78 เลขหมาย ส าหรับใช้กับ Tablet จ านวน 78 เครือ่ง ระยะเวลา 

6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2563  
 

7.3 กิจกรรม ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง  
 

ที ่ อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย  งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 420 แปลง 2,100 อ าเภอ 
2 อ าเภอแกด า 72 แปลง 360 อ าเภอ 
3 อ าเภอโกสุมพิสัย 448 แปลง 2,240 อ าเภอ 
4 อ าเภอกันทรวิชัย 215 แปลง 1,075 อ าเภอ 
5 อ าเภอเชียงยืน 259 แปลง 1,295 อ าเภอ 
6 อ าเภอบรบือ 388 แปลง 1,940 อ าเภอ 
7 อ าเภอนาเชือก 269 แปลง 1,345 อ าเภอ 
8 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 336 แปลง 1,680 อ าเภอ 
9 อ าเภอวาปีปทุม 296 แปลง 1,480 อ าเภอ 

10 อ าเภอนาดูน 120 แปลง 600 อ าเภอ 
11 อ าเภอยางสีสุราช 126 แปลง 630 อ าเภอ 
12 อ าเภอกุดรัง 312 แปลง 1,560 อ าเภอ 
13 อ าเภอชื่นชม 239 แปลง 1,195 อ าเภอ 

รวม 3500 3,500 17,500 อ าเภอ 
 

1. เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
    ตรวจสอบพื้นท่ีและจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (วาดแปลง) เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนของ

ข้อมูลเกษตรกร 
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงของเจ้าหน้าที่ เพ่ือออกตรวจสอบพ้ืนที่เพาะปลูก และจัดท า

ผังแปลงกรรมดิจิทัล (วาดแปลง) 
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7.4 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดท าเอกสารคู่มือ วัสดุส านักงาน 
 

ที ่ อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 จังหวัดมหาสารคาม - - 15,000 จังหวัด 
รวม - - 15,000 จังหวัด 

 
1. เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
    ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศงาน จัดประชุม อบรม สัมมนา จัดท าเอกสารคู่มือ  วัสดุ

ส านักงาน เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แก้ไขปัญหาอุปสรรค 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
    ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดประชุม อบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงในการออก

ติดตามงานของเจ้าหน้าที่  
 

8. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย 
ปี 2562 ปี 2563 

หน่วยงาน 

ตค
. 

พย
. 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย

. พค
. 

มิย
. 

กค
. 

สค
. 

กย
. 

1. ติดตามการจัดเก็บปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 

124,715
ครวเรือน 

             

   1.1 ประชาสัมพันธ์ ติดตาม ให้
เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมลู 

             อ าเภอ 

   1.2 รณรงค์ให้ อกม.จัดเก็บข้อมูล               อ าเภอ 
   1.3 ตรวจสอบข้อมลู (ติดประกาศ)/
ปรับปรุงข้อมูลสมดุทะเบียนเกษตรกร 

             อ าเภอ 

2. ค่าอินเตอร์เน็ตส าหรับใช้กับ 
Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและ
วาดแปลง (ค่าสาธารณปูโภค) 

78 เครื่อง             จังหวัด/
อ าเภอ 

3. ตรวจสอบพื้นที่ วาดแปลง 3,500 
แปลง 

            อ าเภอ 

4. ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ 
ประชุม อบรม สัมมนา จัดท าเอกสาร
คู่มือ วัสดุส านักงาน 

             จังหวัด 
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9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (Output)  

1) มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
2) มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงพ้ืนที่เพาะปลูก  
3) มีการจัดท าระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (กสก. จัดท า) 

 4) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผลแล้ว (กสก. จัดท า)  

  ผลลัพธ์ (Outcome)  
มีข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีที่มีโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกร ซึ่งจะท าให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
    เชิงปริมาณ 

1) มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จ านวน 124,715 ครัวเรือน 
2) มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่ หรือปรับปรุงพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 

3,500 แปลง  
3) มีการจัดท าระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1 ระบบ (กสก. จัดท า) 
4) มีการจัดท าระบบเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร รองรับการประกันภัยและ 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ านวน 1 ระบบ (กสก. จัดท า)  
    เชิงคุณภาพ  
   มีข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีท่ีมีโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกร  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
มีการวิ เคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วน  

เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด ส่งเสริมการเกษตร บูรณาการข้อมูล
ร่วมกันทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
 1. นายณรงค์  ไชยลาภ   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
     กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทรศัพท์ 08 1708 7742 

    E-mail : mahasarakham207@gmail.com  
 2. นายศุภกร  จันทรโสภณ   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทรศัพท์ 08 2456 2992 

    E-mail : supakon.j@gmail.com 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการส่งเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

๑. ความเชื่องโยง 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เสริมสร้างพลังทางสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 

๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (15) พลังทางสังคม  
๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร (1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

๑.๔ แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๕ กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4.1.8 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พัฒนาขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง และพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง โดยสนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาความรู้ส่งเสริมอาชีพ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน        

๑.๗ นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.1 สืบสานรักษา ต่อยอดศาสตร์
พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ 

๑.๘ นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล  

  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ทั้งครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมเป็นศูนย์
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน โดยได้เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ปัจจุบันมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 – 5 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้นจ านวน 24 จังหวัด 114 หมู่บ้าน 
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หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการโครงการฯ ประกอบด้วย ส านักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชด าริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับ
โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือน าไปวางแผนการผลิตพืชอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอใน
ครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพ้ืนที่อย่างแท้จริง การไปศึกษาดูงานท าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

  ส านักงานโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันว่าในการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2562 จะ
ยังคงจ านวนกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ เท่าเดิม คือ 114 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 24 จังหวัด แต่
จะส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มที่มีอยู่เดิมนั้นมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีผลิตภัณฑ์โดดเด่นเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เพ่ือที่จะ
ผลักดันให้เป็นกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบเพื่อขยายผลการด าเนินงานไปสู่ชุมชนข้างเคียงต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์   
  ๑. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มและในชุมชน  
  ๒. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน  
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะท่ี ๑ – ๕  จ านวน ๕ กลุ่ม       
มีความเข้มแข็ง พัฒนา และผลักดันให้มีกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบต่อไป 
  ๔. เพ่ือให้มีกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ ต้นแบบที่จะขยายผลการ
ด าเนินงานไปสู่ชุมชนข้างเคียงต่อไป 
 

๔. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 

 ที่ ชื่อกิจกรรมย่อย เป้าหมาย หน่วยนับ 
งบประมาณ
รวม(บาท) 

๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มจังหวัด   - 

๒ ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ๓๐ ราย ๑๒,๐๐๐ 

๓ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์   - 

 - ศึกษาดูงาน ๑ กลุม่ ๑๒,๐๐๐ 

 - อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ กลุ่ม ๑๗,๐๐๐ 

๔ ประเมินศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบ/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ    
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๕ ร่วมจัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรต้นแบบ    

๖ ร่วมประชุม ติดตามโครงการ สรุปผลโครงการฯ ๑ ๖๐ ๑๒,๐๐๐ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ จังหวัดด าเนินการ 
 ๕.๑ กิจกรรม ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มจังหวัด 
     ๕.๒ กิจกรรมที ่๓. ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระยะที่ ๑ – ๕ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท 

เงื่อนไขวิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการหมู่บ้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ จ านวน ๓๐ ราย จ านวน ๑ ครั้ง 

  1) จังหวัด/อ าเภอ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชนและสภาพ
พ้ืนที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมน า 
องค์ความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติให้เกิดเป็นผลส าเร็จ  
  2) เมื่อได้หลักสูตรตามความต้องการในเรื่องที่จะอบรมแล้ว ก าหนดแผนการอบรมให้ด าเนินการอบรม
เกษตรกร  
  3) ทัศนศึกษาดูงานเสร็จ รายงานในระบบ E-Project  / สรุปผลและรูปภาพประกอบเสนอกรม 
   

 ๕.๓  กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  ๕.๓.๑  กิจกรรมย่อยที่ ๑.  ศึกษาดูงาน (จังหวัดด าเนินการ) งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท 

                 พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านห้วยทราย หมู่ ๔  ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๓๐ ราย 
      เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  ๑)  ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชุมเพ่ือคัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน  
            ๒)  ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
  ๓) จังหวัด/อ าเภอ พาสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านห้วยทราย หมู่ ๔         
ต าบลโนนราษี อ าเภอบรบือ จ านวน ๓๐ รายศึกษาดูงาน  

   ๔) อ าเภอสรุปรายงาน ส่งจังหวัด 
    ๕) ด าเนินการอบรมเสร็จให้บันทึกข้อมูลลงใน E-Project และสรุปผลโครงการส่งจังหวัด 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  ๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเกษตรกร ๑ วัน  
  ๒) ค่าพาหนะเหมาจ่ายจ านวน ๑ วัน 
  ๓) ค่าติดตามและชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  
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 ๕.๓.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒.  อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (จังหวัดด าเนินการ) งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท 
  พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านห้วยทราย หมู่ ๔  ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๓๐ ราย 
  เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  ๑)  ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชุมเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์  
            ๒)  ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
  ๓) จังหวัด/อ าเภอ อบรมสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านห้วยทราย หมู่ ๔  ต าบล
โนนราษี อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๓๐ ราย  

   ๔) อ าเภอสรุปรายงาน ส่งจังหวัด 
    ๕) ด าเนินการอบรมเสร็จให้บันทึกข้อมูลลงใน E-Project และสรุปผลโครงการส่งจังหวัด 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  ๑) ค่าอาหารกลางวันส าหรับเกษตรกรจ านวน  
  ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเกษตรกรจ านวน  
   ๓) ค่าติดตามและชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง     
 

 ๕.๔ กิจกรรม ประเมินศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบ/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 
  พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม  
  เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  ๑)  ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชุมชี้แจงการประเมินศักยภาพของ
เกษตรกรต้นแบบ/ชุมชนต้นแบบหลังจาก อบรมและศึกษาดูงาน  
            ๒)  ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
  ๓) จังหวัด/อ าเภอ ประเมินศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบ/ชุมชนต้นแบบหลังจากอบรม              
และศึกษาดูงาน 
  ๔) อ าเภอสรุปรายงาน ส่งจังหวัด 
 ๕.๕ กิจกรรม ร่วมจัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรต้นแบบ 
    เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  ๑)  ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชุมชี้แจงจัดท าแผนงานพัฒนากลุ่ม     
และผลิตภัณฑ์  
            ๒) อ าเภอสรุปรายงาน ส่งจังหวัด 
 
 
 
 



68 

 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                            

 

 ๕.๖ กิจกรรมร่วมประชุม ติดตามโครงการ สรุปผลโครงการฯ 
   เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  ๑)  ส านักงานเกษตรอ าเภอ รายงานผลและบันทึกข้อมูลในระบบ กสก  
            ๒) อ าเภอสรุปรายงาน ส่งจังหวัด 
๖. แผนปฏิบัติงานโครงการ / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   

๖.๑ กิจกรรม ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มจังหวัด 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

การปฏิบัติงาน
โครงการ 

-             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

-             

 

๖.๒ กิจกรรม ๓ ทัศนศึกษาดูงาน 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

การปฏิบัติงาน
โครงการ 

๑ กลุ่ม             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑๒,๐๐๐             
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๖.๓  กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 กิจกรรมย่อยท่ี ๑ ศึกษาดูงาน 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

การปฏิบัติงาน
โครงการ 

๓๐             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑๒,๐๐๐             

           กิจกรรมย่อย ที่ ๒ อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

การปฏิบัติงาน
โครงการ 

๓๐              

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑๗,๐๐๐             

๖.๔ กิจกรรมที่ ๕ ประเมินศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบ/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

การปฏิบัติงาน
โครงการ 

-             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

-             
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๖.๕ กิจกรรมที่ ๖ ร่วมจัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรต้นแบบ 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

การปฏิบัติงาน
โครงการ 

-             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

-             

  

 ๖.๖ กิจกรรมที่ ๗ ร่วมประชุม ติดตามโครงการ สรุปผลโครงการฯ 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

การปฏิบัติงาน
โครงการ 

๖๐             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑๒,๐๐๐             

 

๗. ตัวช้ีวัด 

เชิงปรมิาณ   
  ๑. สมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ จ านวน ๑๕๐ คน ได้รับความรู้
ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
  ๒. มีกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ 

เชิงคุณภาพ   
  ๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองและสามารถลดรายจ่าย 
และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/ปี 
  ๒. มีฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่น าองค์ความรู้ที่เหมาะสมที่
ได้จากการอบรม ศึกษาดูงาน มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
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๘. ผลผลิต (Output)   
  ๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรที่เหมาะสม พร้อมน้อมน าหลักแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการด าเนินชีวิต 
  ๒. มีเกษตรกรต้นแบบที่น าองค์ความรู้ที่เหมาะสมจากการอบรม การศึกษาดูงาน มาปรับใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมของตนเอง 
  
๙. ผลลัพธ์ (Outcome) 

  ๑. สมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ๕ กลุ่ม จานวน ๑๕๐ คน ได้รับความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
  ๒. สมาชิกได้เสริมสร้างความรู้ มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้
ได้รับมาตรฐาน                                                                                                                               
                   ๓. ได้กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ เพ่ือให้เป็นต้นแบบขยายผลองค์ความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนใกล้เคียง และสร้างเครือข่ายต่อไป  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจกระบวนการกลุ่ม และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อ
น าไปถ่ายทอดให้กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบท
ชุมชน 
  2. สมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ 
เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาด 
  3. กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ  มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีผลิตภัณฑ์โดดเด่น
เชิงประจักษ์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนข้างเคียงต่อไป  
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
 ชื่อ นายวัชระ  เทพแพง  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  โทรศัพท์มือถือ 09-1865-7575 

E–mail : mahasarakham207@gmail.com  
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีท่ี ๓) 

๑. ความเชื่องโยง 
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เสริมสร้างพลังทางสังคม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
 ๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (15) พลังทางสังคม  
 ๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร (1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๑.๔ แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๕ กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4.1.8 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พัฒนาขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง และพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง โดยสนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาความรู้ส่งเสริมอาชีพ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน        
 ๑.๗ นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.1 สืบสานรักษา ต่อยอดศาสตร์
พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ 
 ๑.๘ นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม   
 

๒. หลักการและเหตุผล  
    กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1) ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เกิด
แนวคิดน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้รู้จักการวางแผนการผลิตพืชอย่าง
เหมาะสม มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออม เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรน าไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง 
สร้างความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ในระดับครัวเรือน ชุมชน และจะพัฒนาเป็นต้นแบบต่อไป  
ผลการด าเนินงานในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่
การปฏิบัติ (ปีที ่1) จังหวัดละ 5 ราย (ยกเว้น จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย) รวม 377 ราย 
โดยเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
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  -เป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน(อกม.) Young Smart Farmer Smart Farmer หรือ เกษตรกรทั่วไป ที่มีความตั้งใจ สามารถถ่ายทอดความรู้
หรือเป็นวิทยากรได้  
          -เป็นเกษตรกรที่มีความต้องการที่จะเป็นผู้น าการถ่ายทอดความรู้และสืบสานปณิธานการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน  
  -มีพ้ืนที่สาหรับจัดท าแปลงเรียนรู้ได้  
  -สามารถเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ได้รวม 377 ราย 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที2่) เป็นการด าเนินโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที ่1) โดยต้องส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วม
โครงการในปี 2561 จังหวัดมหาสารคาม 5 ราย  อ าเภอละ ๑ ราย ประกอบด้วย อ าเภอเมืองมหาสารคาม  พยัคฆภูมิ
พิสัย กันทรวิชัย  กดุรัง  แกด า  รวม  ๕  ราย ทั้งนี ้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พ่ึงพาตนเองได้ในระดับ
ครัวเรือน และสามารถส่งเสริมพัฒนาให้เป็นต้นแบบได้ 

 

๓. วัตถุประสงค์   
 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติและน าไปสู่การพัฒนา

เป็นเกษตรกรต้นแบบ  
2) เพ่ือให้รู้จักการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การจัดท าบัญชี และส่งเสริมการออม 

3) สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรเพ่ือยกระดับเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และแปลงต้นแบบต่อไป 
 

๔. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 

 
ที ่

ชื่อกิจกรรมย่อย เป้าหมาย หน่วยนับ 
งบประมาณ
รวม(บาท) 

๑ อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/อารักขาพืช          ๕ ราย ๑,๐๐๐ 

๒ สนับสนุนการท าแปลงเรียนรู้ ๑ แปลง          ๑ ราย ๑๐,๐๐๐ 

๓ ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล   ๕,๐๐๐ 

รวม ๑๖,๐๐๐ 
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๕.  พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอ าเภอ 

     ๕.๑ กิจกรรมที่ ๑. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/อารักขาพืช   งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 

ที ่ จังหวัด/อ าเภอ 
เป้าหมาย 

จ านวน หน่วยนับ 

๑ อ าเภอเมืองมหาสารคาม ๑ ราย 

๒ อ าเภอกันทรวิชัย ๑ ราย 

๓ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ๑ ราย 

๔ อ าเภอกุดรัง ๑ ราย 

๕ อ าเภอแกด า ๑ ราย 

 รวม  ๕ ราย 

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 

   ๑) จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ ๓) 
เกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการในปี 256๑ และ ๒๕๖๒  จังหวัดมหาสารคาม 5 ราย  อ าเภอละ ๑ ราย 
ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  พยัคฆภูมิพิสัย กันทรวิชัย  กุดรัง  แกด า  รวม  ๕  ราย 
   ๒) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืช
   ๓) เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมถ่ายทอด มาวางแผนในพ้ืนที่ของตนเอง โดยให้เหมาะสม
และ สอดคล้องกับพ้ืนที่ โดยใช้แนวทางโครงการพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมลดรายจ่าย 
กิจกรรมเพ่ิมรายได้ การจัดท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น  
  ๔) ด าเนินการอบรมเสร็จให้บันทึกข้อมูลลงใน E-Project 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑,๐๐๐  บาท        
          ๑) ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร ๑ มื้อเกษตรกรจ านวน ๕ รายๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท          

  ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกรจ านวน ๕ ราย  ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน ๒๕๐ บาท 
           ๓) ค่าพาหนะเหมาจ่ายส าหรับเกษตรกรจ านวน ๕ รายๆละ ๕๐ บาท          เป็นเงิน ๒๕๐ บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๐๐ บาท  
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๕.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒.  สนับสนุนการท าแปลงเรียนรู้ ๑ แปลง (จังหวัดด าเนินการ)                       

ที ่ จังหวัด/อ าเภอ 

เป้าหมาย 
งบด าเนินการ 

(บาท) 

งบ
อ านวยการ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 
จ านวน หน่วยนับ 

๑ อ าเภอกันทรวิชัย ๑ ราย ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

 รวม  ๑ ราย ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

                เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 

   ๑) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑ ใน 5 ราย เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ จังหวัดละ ๑ แปลง  

๒) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ ร่วมกับเกษตรกรจัดท าแผนพัฒนาแปลงเรียนรู้ 
โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เน้นเพื่อการบริโภคในครอบครัวอย่าง
พอเพียงเพ่ือลดรายจ่ายประจ าวัน พร้อมพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ เพ่ือให้ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้  
    ๓) ด าเนินการอบรมเสร็จให้บันทึกข้อมูลลงใน E-Project  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๑) ค่าวัสดุจัดท าแปลงเรียนรู้จ านวน ๑ แปลง  เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐  บาท  
  ๕.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓.  ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล 
  ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล  ๕,๐๐๐ บาท 
 

๖. แผนปฏิบัติงานโครงการ / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   

     ๖.๑ กิจกรรมที่ ๑ อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/อารักขาพืช 

การด าเนิน 
การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

การ
ปฏิบัติงาน
โครงการ 

             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑,๐๐๐          ๑,๐๐๐    
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๖.๒ กิจกรรมย่อยท่ี ๒ สนับสนุนการท าแปลงเรียนรู้ ๒ แปลง 

การ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

การ
ปฏิบัติงาน
โครงการ 

             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐       ๑๐,๐๐
๐ 

     

 

 ๖.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล 

การ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

การ
ปฏิบัติงาน
โครงการ 

             

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๕,๐๐๐       ๓,๐๐๐  ๒,๐๐๐    

 

๗. ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ   
1) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร 

พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต 
2) จ านวนเกษตรกรต้นแบบ และจุดเรียนรู้ เพื่อน าไปเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ 
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เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 
2) มีฐานข้อมูลเครือข่ายการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

๘. ผลผลิต (Output)   

 ๑. เกษตรกรจ านวน ๑ รายจาก ๕ รายที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 256๒ ได้รับวัสดุการเกษตรเพ่ือต่อยอด
กิจกรรมแปลงเรียนรู้ของตนเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร 
 ๒. เกษตรกรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และน้อมน าแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ 
มาฝึกปฏิบัติจริง พร้อมเป็นเกษตรกรต้นแบบได้  
 

๙. ผลลัพธ์ (Outcome) 

 1) เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าองค์ความรู้จากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง พร้อมพัฒนาเป็น 
เกษตรกรต้นแบบของชุมชนต่อไป  
 2) เกษตรกรสามรถผลิตพืชอาหารอย่างพอเพียง ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และลดรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เกษตรกรต้นแบบจังหวัดละ 1 ราย 

๑๑. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
 ชื่อ นายวัชระ  เทพแพง  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  โทรศัพท์มือถือ 09-1865-7575 

E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
  

 

 

 

. 
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คู่มือการด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดมหาสารคาม 
.................................. 

1. หลักการเหตุผล  
 

 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ารงพระราชอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความปลื้มปิติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และด้วยส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุดที่จะพรรณา ทุกครั้งที่เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกร
ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ความเป็นอยู่ของพสกนิกรเหล่านั้นดีขึ้น 
พระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นความประทับใจแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ในวโรกาสดังกล่าวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เห็นควรจัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือของงานวิจัย พัฒนา และ
งานบริการวิชาการเกษตร ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีศักยภาพการผลิตในรูปแบบบูรณาการ ซึ่ง
เป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟ้ืนฟูเกษตรกรและแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ และกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้และการฝึกอบรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถวาย และขอรับพระมหา
กรุณาธิคุณให้โครงการอยู่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการด าเนินงานอย่ างหนึ่งที่สามารถท าให้การบริการทางวิชาการ 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดย
เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ า และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการด าเนินการในลักษณะบูรณา
การการท างานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ า ฯลฯ 
พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงใน
ระดับต าบล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับ
การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 
  2.2 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน 
 

3. เป้าหมาย    
   ด าเนินการในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ  รวมทั้งสิ้น ๑,๙๒๐ ราย 
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4. กิจกรรม   
   4.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ไตรมาสที่ 1  จัดในวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๒ สถานที่จัด ศูนย์ฮักกุดรัง  ต าบลกุดรัง 
อ าเภอกุดรัง เกษตรกร  ๔๘๐ ราย  
   4.2 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ไตรมาสที่ 2  จัดในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ สถานที่จัด โรงเรียนบ้านเม็กด า       
ต าบลเม็กด า  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  เกษตรกร  ๔๘๐  ราย 
    4.3 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ไตรมาสที่ 3   จัดวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัด อ าเภอนาเชือก 
เกษตรกร   จ านวน ๔๘๐  ราย  

4.4 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้ าเจ้าอยู่หั ว  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานที่จัด                  
อ าเภอกันทรวิชัย เกษตรกร จ านวน ๔๘๐ ราย  

 

      กิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
           (1) คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน 
และปุ๋ย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
      (2) คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืชการ
เก็บเก่ียวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษ
ทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร 
    (3) คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์ การให้วัคซีน ท า
หมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
       (4) คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ า การควบคุมโรคระบาดใน
สัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยกรมประมง 
     (5) คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารจัดการน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า และการให้น้ าแก่พืช 
โดยกรมชลประทาน 

    (6) คลินิกสหกรณ์  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    (7) คลินิกบัญชี ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    (8) คลินิกกฎหมาย  ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานความรู้ ด้ านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงาน  
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
    (9) คลินิกข้าว ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูข้าว 
การก าจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี  การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว 
     (10) คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่งกิ่ง
และการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก  
และการท าชาใบหม่อน โดยกรมหม่อนไหม 

     (11) คลินิกอ่ืน ๆ ได้แก่ คลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช คลินิกศูนย์ขยายพันธุ์
พืช คลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 
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คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) คลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 
คลินิกยางพารา คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกสาธารณสุข ฯลฯ  
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
  5.1 ให้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เมื่อวันที่  
4 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

(1)  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief 
of Operation) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามแบบสรุปผลการ
ให้บริการในแต่ละครั้งให้ทราบ        
       (2) ให้พิจารณาอ าเภอที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรหลากหลาย ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
และเป็นความต้องการของเกษตรกร โดยบูรณาการและออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาลงใน  
ระดับอ าเภอ และให้พิจารณาจัดในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นอันดับแรก  
หากสถานที่ไม่เหมาะสมให้พิจารณาพ้ืนที่ใกล้เคียงแทน ทั้งนี้ จัดแต่ละครั้งไม่จ า เป็นต้องครบทั้ง 11 คลินิก เน้นเฉพาะ
คลินิกที่มีปัญหาและหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ี    
 (3) ให้เน้นประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทุกช่องทาง ก่อนการจัดงานอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่  

   5.2 ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน  
        การด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้จัดแบ่งช่วงเวลาการด าเนินการ ออกเป็น 4 ระยะ  
คือ การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก การด าเนินงานระหว่างเปิดคลินิก การติดตามให้บริการต่อเนื่อง และการรายงานผล
การด าเนนิงาน 
   1) การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก 
      1.1) การประชุมคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาการจัดตั้ง หน่วยปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานโครงการ จัดท าปฏิทินการเตรียมการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 1.2) การก าหนดพ้ืนที่ต าบลปฏิบัติงาน 
    (1) การก าหนดพ้ืนที่ต าบลปฏิบัติงาน (ต าบลเป้าหมาย) 
    (2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ 
    (3) การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก   
      1.3) การวางแผนการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา โดยจัดประชุมคณะกรรมการระดับ
จังหวัด เพ่ือวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา การจัดเตรียมผู้ปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

1.4) การประสานในระดับพ้ืนที่   
1.5) การเตรียมสถานที่  การจัดสถานที่ส าหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบั ตรคิวและลงทะเบียน 

ของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าคลินิก  
ป้ายตามประเภทของการให้บริการ 
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     1.6) การเตรียมเกษตรกร จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ก าหนดการ 
และข้ันตอนการให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน การเก็บตัวอย่าง  
(พืช ดิน สัตว์ และน้ า) ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง 

1.7) การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  
 

    2) การด าเนินงานระหว่างเปิดคลินิก 
2.1) การให้บริการ  

(1) การรับบัตรคิว  
เกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการทางด้านการเกษตรทุกสาขาที่จุดลงทะเบียน โดยรับบัตร

คิวที่มีตัวเลข 4 หลัก ณ จุดรับบัตรคิว เพื่อให้ทราบว่ามีผู้มารับบริการจ านวนเท่าใด 
(2) การลงทะเบียน 

เกษตรกรน าบัตรคิวและบัตรประจ าตัวประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จะ
ใช้เลขที่ตามบัตรคิวเป็นเลขในการก าหนดล าดับที่ผู้มารับบริการตลอดการให้บริการในครั้งนั้น โดยเจ้าหน้าที่  
จะสอบถามปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกร บันทึกลงในบัตรทะเบียนประวัติการรับบริการ  
(แบบคลินิก 01) และท าเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรับบริการไว้ในแบบคลินิก 01 และฉีกส าเนาให้  
กับเกษตรกรน าไปรับบริการตามคลินิกที่ระบุไว้  

(3) การเข้ารับบริการ 
เกษตรกรเข้ารับบริการในแต่ละคลินิก หน่วยงานให้บริการคลินิกรับทราบปัญหาทางการเกษตร 

พร้อมให้ค าแนะน าแก้ไขทางด้านวิชาการ โดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละคลินิกจะต้องจัดท าบัตรรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
(แบบคลินิก 02) โดยต้องระบุล าดับที่ผู้มารับบริการให้ตรงกับล าดับที่ในส าเนาของแบบคลินิก 01(เลข 4 หลัก)  
ที่เกษตรกรน ามาแสดง (หากเกษตรกรไม่มีส าเนาของแบบคลินิก 01 มาแสดงให้เกษตรกรกลับไปลงทะเบีย น  
ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าก่อน) 

(4) การบันทึกผลการให้บริการ 
การให้บริการเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกปัญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการให้บริการ

ลงในแบบคลินิก 02 โดยฉีกส าเนาให้เกษตรกรเก็บไว้เพ่ือใช้ติดตามผลและให้บริการต่อเนื่อง ส าหรับตัวจริงให้จัดเก็บไว้ที่
หน่วยงานที่ให้บริการคลินิก 
    2.2) การประเมินผลการให้บริการ  

  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการประเมินผลการให้บริการคลินิก และประเมินผล
ทางด้านวิชาการ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการคลินิก และการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ประเมินผล   

3) การติดตามให้บริการต่อเนื่อง 
              การสรุปสภาพปัญหา ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกข้อมูลบัตรทะเบียนประวัติ (แบบคลินิก 01) และ
หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกบันทึกข้อมูลบัตรรับบริการ (แบบคลินิก 02) เข้าสู่ระบบข้อมูลคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ 
(https://clinickaset.doae.go.th/) หลังจากนั้น หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาของเกษตรกรที่มารับ
บริการของแต่ละคลินิก โดยแยกเป็นปัญหารายบุคคลและปัญหาภาพรวมของพ้ืนที่ เพ่ือให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและ
หน่วยงานที่ให้บริการคลินิกร่วมกันพิจารณาข้อมูลสภาพปัญหาของเกษตรกรเป็นรายคลินิก   
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4) การรายงานผลการด าเนินงานในระบบข้อมูลคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(https://clinickaset.doae.go.th/) ประกอบด้วย 

4.1) การรายงานผลการให้บริการ (บันทึกข้อมูลการให้บริการลงในแบบ 01, 02) 
4.2) การรายงานผลการให้บริการต่อเนื่อง (บันทึกข้อมูลการให้บริการลงในแบบ 05) 

 
6. แผนปฏิบัติงาน 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

 

 

 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

 

ปริมาณ 
งาน 

หน่วย 
วัด 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๖๒ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

ตค
.6

2 

พย
.6

2 

ธค
.6

2 

มค
.6

3 

กพ
.6

3 

มีค
.6

3 

เม
ย.

63
 

พค
.6

3 
มิย

.6
3 

กค
.6

3 

สค
.6

3 
กย

.6
3 

   1. จัดท าแผน/ประชุมชี้แจง
เกษตรกรและประชาสมัพันธ์ วิธีการ
เก็บตัวอย่าง พืช ดิน สัตว์ น้ า พรอ้ม
ทั้งวิเคราะห์ปญัหาทางด้านการเกษตร
ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน   

จังหวัด 

 

308  ครั้ง 

 

 

  

   

 

 

 

        

  2. จัดงานคลินิกเกษตร ไตรมาสท่ี 1    จังหวัด 
 

๔๘๐ ราย             

  3. จัดงานคลินิกเกษตร ไตรมาสที่ 2     จังหวัด ๔๘๐ ราย             

  4. จัดงานคลินิกเกษตร ไตรมาสท่ี 3                         จังหวัด ๔๘๐ ราย             

 5.จัดงานคลินิกเกษตร ไตรมาสที ่4   
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ฯ  
(28 กรกฎาคม)   

จังหวัด 
 

๔๘๐ ราย             

 6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ  

ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

จังหวัด               

 
 

 ๑๙ 

๑๙ 

๑๔ 

๓๐ 
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7. ผลผลิต ผลลัพธ ์และตัวชี้วัด 
       7.1 ผลผลิต 

1) เกษตรกร ๑,๙๒๐  ราย ได้รับบริการวิชาการเกษตรและแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้ ณ จุดเดียว  
2) เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยงาน        

 7.2 ผลลัพธ ์
เกษตรกรที่มีปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับบริการทางวิชาการและค าแนะน าในการ

แก้ไขปัญหารวดเร็วทันเวลา เกิดผลตอบแทนและรายได้จากการประกอบอาชีพที่มั่นคง เกษตรกรยอมรับ  
และเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

7.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และมีการประชาสัมพันธ์  

ให้เกษตรกรทราบ 
2) จังหวัดมีการจัดคลินิก โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จ านวน ๑,๙๒๐ ราย 
3) มีการติดตามการให้บริการต่อเนื่อง 
4) โครงการมีข้อมูลความก้าวหน้าและข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
    ชื่อ นายวัชระ  เทพแพง  ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  โทรศัพท์มือถือ 09-1865-7575 
 E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
 ................................. 
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คู่มือการด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถเีกษตร 

 

1. ความเชื่อมโยง 
1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

             ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (5) การท่องเที่ยว แผนย่อย : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 2.1) ส่งเสริมการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว 

4) แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5) กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.3 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยยกระดับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ และพัฒนา
เพ่ือให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อาทิ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการจดทะเบียน   
การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์
และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค 

7) นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย 
8) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับจากฟาร์มเกษตรกร หน่วย
ราชการ และแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ปรับปรุงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ ยวอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
นอกจากนั้น ยังพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้า
ของชุมชนเพ่ือให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ าของชุมชนและเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวใน
การเดนิทางท่องเที่ยว 
 ในปี 2561 – 62 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นหนักในพ้ืนที่เมืองรองตามยุทธศาสตร์และ cluster การท่องเที่ยว ซึ่งผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบว่าแหล่ง
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง ส่วนใหญ่มักได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านศักยภาพ การ
พัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมทั้ง ได้รับ
การส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง   
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 จึงมุ่งเน้นการด าเนินงานในเชิงบูรณาการ การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ด้วยการเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและชุมชน รวมถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจระดับฐานราก น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยวได้ 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว       
 3.2 เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน                                            
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 เป้าหมาย  
 1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 2) เจ้าหน้าที่  วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป 
 3) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
 

5. กิจกรรม และวิธีการ ด าเนินงาน  
 5.1 อบรมเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร    
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือก ผู้น าหรือสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ที่ท ากิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
   2) พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  ๓) รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  
 5.2 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่ให้
มาตรฐานและคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ในการจัดท าข้อมูลแผนความต้องการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะด าเนินการ และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร  
   2) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการตามแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีศักยภาพในการบริการนักท่องเที่ยว  
  ๓) รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  
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6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

 6
2 

พ.
ย. 

62
 

ธ.ค
. 6

2 

ม.
ค.

 6
3 

ก.พ
. 6

3 

มี.
ค.

 6
3 

เม
.ย.

 6
3 

พ.
ค.

 6
3 

มิ.
ย. 

63
 

ก.ค
. 6

3 

ส.ค
. 6

3 

ก.ย
. 6

3 

1. อบรมเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

            

๒.ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 

            

 

7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (output) 
 1) วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพและการบริการ จ านวน 1 แห่ง 
  ผลลัพธ์ (outcome) 
  วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติม
จากรายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
 ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน  1  แห่ง 
 เชิงคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเที่ยว 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพและบริการให้มีความพร้อมในการรองรับ
การท่องเที่ยว  
 2) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน ให้เกิดการเกื้อกูลระหว่างเครือข่าย 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

ชื่อ นายปราโมทย์ วัฒนะ   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 โทรศัพท์มือถือ 083-1475399   E–mail : mahasarakham207@gmail.com 

2.นางสาวฉลองศรี  สมฤาแสน  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   
โทรศัพท์มือถือ 083 1483244  E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
 
1. ความเชื่องโยง 

 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายบริการ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรแปรรูป) 
2) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 

3.1 แผนงานพื้นฐาน - 
3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
3.3 แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ภาค -  

4) เป้าหมายกระทรวง สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
5) เป้าหมายบริการหน่วยงาน พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงในอาชีพ

และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชน

สามารถน าวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้น 
ๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์  การบริหารจัดการธุรกิจ และ
การแข่งขันทางการตลาด เพ่ือให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก การ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างรายได้และเป็นการสร้างเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ดีต้องเป็น Smart Product ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น 
ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็นที่เชื่อถือ
ของผู้บริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงต้องมีการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่ การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร และ
สร้างความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ให้กับวิสาหกิจชุมชน และประเทศไทย 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 3.1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร  

3.2 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน 
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๔. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม งบประมาณรวม

(บาท) จ านวนเป้าหมาย หน่วยนับ 
1 กิจกรรรมพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 
   

 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชน  

2 แห่ง 9,0000 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
 ๕.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน  

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 จังหวัด ๒ แห่ง 90,000 จังหวัด 
รวม ๒ แห่ง 90,000  

 

เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  ๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อมูลแผนความต้องการการพัฒนากระบวนการผลิตและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น สนับสนุนวัสดุในการจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่/
ต้นแบบการพัฒนากระบวนการผลิต การจัดท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือทดสอบทางการตลาด เป็นต้น ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบราชการ  

2. ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลก่อนและหลังด าเนินงานเป็นไปตามแผนความ
ต้องการการพัฒนาฯ เพ่ือรายงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
  

๖. แผนปฏิบัติงานโครงการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

. 
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชน  
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๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
พัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชน  

90,000         

 

   

๘. ตัวช้ีวัด  
         ผลผลิต (output) 
  วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป จ านวน 2  แห่ง 
  ผลลัพธ์ (outcome) 
  1) วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  2) วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อ
เทียบจากเดิม 
 
          ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 
 เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุ
ภัณฑ์/คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปในโครงการฯ  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร  
  9.2 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
  9.3 สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนได้รับโอกาสทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
 
1๐. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
 ชื่อ นายปราโมทย์ วัฒนะ   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทรศัพท์มือถือ 083-1475399 

E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
ชื่อ นางสาวจันจิรา สุวรรณปา ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทรศัพท์มือถือ 085-4521940 
E–mail : mykakioo@hotmail.com 

 

  
90000 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
๑. แผนงาน   บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 

2. กิจกรรม    ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 

3. หลักการและเหตุผล 

                      จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพ่ือให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชน 
และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะปัจจุบัน สถานการณ์การผลิตสินค้า
เกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ปัญหาโรค แมลง และพ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท า
ให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และมีคุณภาพต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดหนี้สิน และไ ม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
                    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนส าหรับแก้ไขจากปัญหาของชุมชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการ
เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพ่ิม
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และเกิดจิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์
ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่ค านึงถึง
สภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการ
ด้านการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และ
เกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 
 

4. วัตถุประสงค์ 
  

    4.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการ
ให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
    4.2 เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 
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5. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม งบประมาณ

รวม(บาท) จ านวนเป้าหมาย หน่วยนับ 
1 

 

บริหารจดัการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 

   

 
 

1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

 

   

 
       

      1) ประชุมคณะกรรมการเครอืข่ายระดับจังหวัด 

 

 

26 
 

ราย 
 

๑0,๔00 
 

       

      2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ 

 

 

195 
 

ราย 
 

๓๙,000 
 ๑.๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดบัจงัหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ๑๑๔ ราย ๔๕,๖๐๐ 

2 
 

พัฒนาเกษตรกร 

 

   

 
 

2.1 จดักระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 

 

 

390 
 

ราย 
 

๗๘,000 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
๓ การพัฒนาศูนย์เครือข่าย 

   

 ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน    
    ๑) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๑ ศูนย ์ ๑๕,๐๐๐ 
 ๓.๒ การด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการ

ระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพ้ืนที่เสี่ยง 
   

     ๑) ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกผลข้อมูลศัตรูพืชใน
แปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช 

๑ แปลง ๓,๐๐๐ 

     ๒) สนับสนุนการด าเนินงานแปลงพยากรณ์การระบาด
ศัตรูพืช 

๑ แปลง ๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

     ๑) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ๑ จังหวัด ๑๕,๐๐๐ 
     ๒) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ๒ แปลง ๑๐,๐๐๐ 
     

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

 

 

๒๒๖,๐๐๐ 
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6. พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
   6.1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
           กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
                                        (1.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด) 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 จังหวัดมหาสารคาม - - ๑0,๔00 จังหวัด 
2 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 2 ราย - - 
3 อ าเภอบรบือ 2 ราย - - 
4 อ าเภอวาปีปทุม 2 ราย - - 
5 อ าเภอโกสมุพิสัย 2 ราย - - 
6 อ าเภอกันทรวิชัย 2 ราย - - 
7 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 2 ราย - - 
8 อ าเภอเชียงยืน 2 ราย - - 
9 อ าเภอนาเชือก 2 ราย - - 

10 อ าเภอนาดูน 2 ราย - - 
11 อ าเภอแกด า 2 ราย - - 
12 อ าเภอยางสสีุราช 2 ราย - - 
13 อ าเภอกุดรัง 2 ราย - - 
14 อ าเภอช่ืนชม 2 ราย - - 

รวม 26 ราย ๑0,๔00 จังหวัด 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
          ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. (ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด) อย่างน้อย 
๓ ครั้ง โดยส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด บุคคลเป้าหมาย
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับ
อ าเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่าย
ระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
หมายเหตุ :  
1. ให้ด าเนินการจัดประชุม 2 เครือข่าย (ศพก. และแปลงใหญ่) ร่วมกันทั้ง 2 เครือข่าย ทุกครั้ง และทุกระดับ (ประเทศ 
เขต จังหวัด และอ าเภอ) 
2. การด าเนินงานให้บูรณาการงบประมาณการจัดประชุมจากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ร่วมกับโครงการแปลงใหญ่ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑0,๔00 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
1. ค่าอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ศพก. จ านวน 26 ราย รายละ ๑ มื้อ มื้อละ 100 บาท  
    เป็นเงิน ๒,๖00 บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ศพก. จ านวน 26 ราย รายละ ๒ มื้อ  
    มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน ๑,๓00 บาท 
3. ค่าพาหนะคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด จ านวน 13 คน คนละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๒๕0 บาท  
    เป็นเงิน ๓,๒๕0 บาท 
4. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด เป็นเงิน ๓,๒๕0 บาท 
 

หมายเหตุ : งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณในการจัดประชุม ครั้งที่ 3   
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.๑ ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
                                        (1.๑.๒ ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ) 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
2 อ าเภอบรบือ 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
3 อ าเภอวาปีปทุม 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
4 อ าเภอโกสมุพิสัย 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
5 อ าเภอกันทรวิชัย 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
6 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
7 อ าเภอเชียงยืน 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
8 อ าเภอนาเชือก 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
9 อ าเภอนาดูน 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 

10 อ าเภอแกด า 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
11 อ าเภอยางสสีุราช 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
12 อ าเภอกุดรัง 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 
13 อ าเภอช่ืนชม 15 ราย ๓,000 อ าเภอ 

รวม 195 ราย ๓๙,000 อ าเภอ 
 
 

เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. (ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ) อย่างน้อย ๓ ครั้ง โดย
ส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นผู้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละอ าเภอ
ประกอบด้วย ผู้แทนแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ ผู้แทน ศพก. เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ (ผู้ด าเนินการจัดประชุม) 
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หมายเหตุ :  
1. ให้ด าเนินการจัดประชุม 2 เครือข่าย (ศพก. และแปลงใหญ่) ร่วมกันทั้ง 2 เครือข่าย ทุกครั้ง และทุกระดับ (ประเทศ 
เขต จังหวัด และอ าเภอ) 
2. การด าเนินงานให้บูรณาการงบประมาณการจัดประชุมจากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ร่วมกับโครงการแปลงใหญ่ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๓๙,000 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
1. ค่าอาหาร ส าหรับผู้แทน ศพก. จ านวน 195 ราย รายละ ๑ มื้อ มื้อละ 100 บาท เป็นเงิน ๑9,๕00 บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้แทน ศพก. จ านวน 195 ราย รายละ ๒ มื้อ มื้อละ 25 บาท  
    เป็นเงิน 9,๗50 บาท  
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดประชุมระดับอ าเภอ เป็นเงิน 9,๗50 บาท 
 

หมายเหตุ : งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณในการจัดประชุม ครั้งที่ 3  
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม 

งบประมาณรวม
(บาท) จ านวน

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

1. 
 

บริหารจดัการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 

   

 
 

1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดบัจงัหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. 

 

114 คน 45,600 

     
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

 

45,600 

 

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายไตรมาส           
โดยอาจแบ่งสายรายอ าเภอตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อ าเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ จังหวัดเป็น ผู้อ านวย      
ความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง โดยส านักงานเกษตรอ าเภอและจังหวัด ร่วมกันก าหนดประเด็นและแนวทางการจัดเวที
โดยเน้นการจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ การขับเคลื่อนการด าเนินการ ศพก. 
และเครือข่ายรวมทั้งการสรุปผลการด าเนินงานและการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานเป็นเวทีเพ่ือการเรียนรู้    
การพัฒนาคนและพัฒนางาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ         
ตามสถานการณ์หรือความจ าเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่ หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนที่ (Hot Issue)หรือประเด็น               
อ่ืน ๆโดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการ หรือผู้รู้ในพื้นที่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ                            
จ านวน  45,600  บาท (สี่หม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
1. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 114 รายๆละ 2 มื้อ ๆละ 100บาท เป็นเงิน 22,800  บาท        
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 114 ราย ๆละ 4 มื้อ ๆละ 30 บาท 
    เป็นเงิน 13,680 บาท 
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดประชุม  เป็นเงิน  9,120  บาท 
 

หมายเหตุ : งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณในการจัดประชุม ครั้งที่ 2 และ 3  
 

 

     6.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเกษตรกร  

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
2 อ าเภอบรบือ 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
3 อ าเภอวาปีปทุม 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
4 อ าเภอโกสมุพิสัย 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
5 อ าเภอกันทรวิชัย 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
6 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
7 อ าเภอเชียงยืน 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
8 อ าเภอนาเชือก 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
9 อ าเภอนาดูน 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 

10 อ าเภอแกด า 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
11 อ าเภอยางสสีุราช 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
12 อ าเภอกุดรัง 30 ราย ๖,000 อ าเภอ 
13 อ าเภอช่ืนชม 30 ราย ๖,000  อ าเภอ 

รวม 390 ราย ๗๘,000 อ าเภอ 
 

เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่แล้ว 

หรือเกษตรกรเตรียมเพ่ือจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 30 ราย/อ าเภอ เป็นการอบรมเพ่ือบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ที่ก าหนด เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อฤดูกาลผลิต สามารถจัดอบรมที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้
ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก กรม
ส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการได้ และเมื่อด าเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้
บันทึกข้อมูลการอบรมเกษตรกรผู้น าในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login) ทั้งนี้ เนื่องจาก

http://learningpoints.doae.go.th/login
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ปรับแผนการจัดกิจกรรมและกระบวนการ
จัดอบรมให้เหมาะสม และเป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการและ
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ข้อ 3 การจัดประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เช่น สถานที่จัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่ที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 จัดให้มีการคัดกรองผู้มีอาการไข้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๗๘,000 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 1. ค่าอาหาร ส าหรับเกษตรกร จ านวน 390 ราย รายละ ๑ มื้อ มื้อละ 100 บาท เป็นเงิน ๓๙,000 บาท  
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเกษตรกร จ านวน 390 ราย รายละ ๒ มื้อ มื้อละ 25 บาท  
              เป็นเงิน ๑9,๕00 บาท  
  3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า จ านวน 13 ศูนย์ ศูนย์ละ ๑,๕00 บาท 
               เป็นเงิน ๑9,๕00 บาท  
 

หมายเหตุ : งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณในการจัดอบรม ครั้งที่ 2  
 
 

3. พัฒนาศูนย์เครือข่าย 
กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม งบประมาณรวม 

(บาท) จ านวนเป้าหมาย หน่วยนับ 
3.๑ การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) 
   

 ๑) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ๑ ศูนย ์ ๑๕,๐๐๐ 
๓.2 การด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และ

เตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนและพ้ืนที่เสี่ยง 

   

 1) ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกผลข้อมูล
ศัตรูพืชในแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช 

๑ แปลง ๓,๐๐๐ 

 ๒) สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช 

๑ แปลง ๑๐,๐๐๐ 
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๑. พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
กิจกรรมย่อยท่ี ๑ ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

 

ที ่
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
เบิกจ่าย 

(จังหวัด/อ าเภอ) 
จ านวน หน่วยนับ 

๑ จังหวัด ๑ ศูนย ์ ๑๕,๐00 จังหวัด 
      

รวม ๑ ศูนย ์ ๑๕,๐๐๐  
 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 

๑. อ าเภอคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีผลงานดีเด่นระดับอ าเภอ ส่งเข้าประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (ก าหนดให้ส่งทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 ศูนย์) 
 2. อ าเภอส่งรายละเอียดคุณสมบัติ/ผลการด าเนินงาน/ภาพกิจกรรม ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับ
อ าเภอทั้งรูปแบบเอกสาร และดิจิตอลไฟล์ จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๓. ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือก ศจช. ดีเด่น ระดับจังหวัด 
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยใช้ “แบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ปี 256๓” เป็นเครื่องมือส าคัญในการคัดเลือก 

๔. ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอที่ได้รับการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มี
ผลส าเร็จในการด าเนินการดีเด่นระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนดโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลส าเร็จ ถอดองค์ความรู้ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ และพิจารณา
คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีผลส าเร็จดีเด่น ปี 2563 จังหวัดละ 1 ศูนย์ พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าสื่อวิดีทัศน์
ความยาว 3-5 นาที เพ่ือแสดงให้เห็นผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จที่เข้าใจได้ง่าย ส่งกรมส่งเสริม
การเกษตรและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าศูนย์ต้นแบบและให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ่ืนๆ ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 

ทั้งนี้ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดท าสื่อวิดีทัศน์ให้แล้วเสร็จส่งถึงกรม
ส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 1๐ มิถุนายน 2563 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  ๑๕,๐00 บาท 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน

การจัดท าและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ เอกสาร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม (จังหวัดด าเนินการ) 
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กิจกรรมที่ ๓.๒ การด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
และพื้นที่เสี่ยง 
กิจกรรมย่อยท่ี ๑ ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกผลข้อมูลศัตรูพืชในแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช 
 

ที ่
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
เบิกจ่าย 

(จังหวัด/อ าเภอ) 
จ านวน หน่วยนับ 

๑ อ าเภอนาเชือก ๑ แปลง ๓,๐00 อ าเภอ 
รวม ๑ แปลง ๓,๐๐๐  

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 

๑. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกแปลงที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ส ารวจข้อมูลและพร้อมรับเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการติดตามการระบาดศัตรูพืชได้ โดยแปลงที่คัดเลือกสามารถเป็นแปลง
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ด าเนินการโดย ศจช. หรือพ้ืนที่เสี่ยงอยู่แล้วและพร้อมพัฒนาต่อยอดได้ หรือเป็น
แปลงใหม่ที่มีศักยภาพ  

๒. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าแนวทาง เทคนิควิธีการที่จะใช้ในการด าเนินการ
แปลงเป้าหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบและหารือร่วมกันในด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่
ชัดเจน  

๓. จัดท าแปลงเพ่ือติดตามการระบาด โดยน าเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยในการส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในแปลง ทั้งนีเ้ทคโนโลยีและวิธีการทีน่ าไปใช้จากท่ีได้เรียนรู้จากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

๔. ส ารวจ ตรวจนับ จัดเก็บ ถ่ายภาพศัตรูพืชที่พบในแปลงเป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือตามความเหมาะสมของ
ชนิดพืช ระยะการเจริญ อย่างน้อยจ านวน 20 ครั้ง รายงานให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ 

๕. ส่วนกลางวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในล าดับต่อไป (แผนพัฒนา
ระบบพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระยะ 5 ปี)  
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  ๓,๐00 บาท 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เพ่ือใช้เป็นคา่จา้งเหมาส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกผลข้อมูลเป็นประจ าอย่างน้อย 20 ครั้ง                     

เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (อ าเภอด าเนินการ) 
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กิจกรรมย่อยท่ี ๒ สนับสนุนการด าเนินงานแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช 
 

ที ่
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
เบิกจ่าย 

(จังหวัด/อ าเภอ) 
จ านวน หน่วยนับ 

๑ อ าเภอนาเชือก ๑ แปลง ๑๐,๐00 จังหวัด/อ าเภอ 
รวม ๑ แปลง ๑๐,๐๐๐  

 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 

๑. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกแปลงที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ส ารวจข้อมูลและพร้อมรับเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการติดตามการระบาดศัตรูพืชได้ โดยแปลงที่คัดเลือกสามารถเป็นแปลง
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่ด าเนินการโดย ศจช. หรือพ้ืนที่เสี่ยงอยู่แล้วและพร้อมพัฒนาต่อยอดได้ หรือเป็น
แปลงใหม่ที่มีศักยภาพ  

๒. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าแนวทาง เทคนิควิธีการที่จะใช้ในการด าเนินการ
แปลงเป้าหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ และหารือร่วมกันในด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่
ชัดเจน 

๓. จัดท าแปลงเพ่ือติดตามการระบาด โดยน าเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยในการส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในแปลง ทั้งนี้เทคโนโลยีและวิธีการให้น าใช้จากท่ีได้เรียนรู้จากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

๔. ส ารวจ ตรวจนับ จัดเก็บ ถ่ายภาพศัตรูพืชที่พบในแปลงเป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือตามความเหมาะสมของ
ชนิดพืช ระยะการเจริญ อย่างน้อยจ านวน 20 ครั้ง รายงานให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ 

๕. ส่วนกลางวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในล าดับต่อไป (แผนพัฒนา
ระบบพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระยะ 5 ปี)  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  ๑๐,๐00 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การด าเนินการ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินกิจกรรม เป็นเงิน ๖,๖๘๐ บาท (จังหวัดด าเนินการ) 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอ านวยการ 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงและน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ๑ ราย จ านวน 1 อ าเภอ        

อ าเภอละ ๗๒๐ บาท เป็นเงิน ๗๒๐ บาท (อ าเภอด าเนินการ) 
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงและน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จ านวน ๔ รายๆ ละ 6๕0 บาท         

เป็นเงิน ๒,๖๐0 บาท (จังหวัดด าเนินการ) 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดนิและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
(1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

 
 

ที ่ สถานที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัด 1 จังหวัด 15,000 จังหวัด 
รวม 1 จังหวัด 15,000  

 

 

1) เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการ 

ดินปุ๋ยชุมชน ที่มีผลส าเร็จในการด าเนินการดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนด 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการลงพื้นที่เพ่ือประเมินผลส าเร็จ ถอดองค์ความรู้ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ และ
พิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีผลส าเร็จดีเด่น ปี 2563 จังหวัดละ 1 ศูนย์ พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าสื่อ
วิดีทัศน์ความยาว 3-5 นาที เพื่อแสดงให้เห็นผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จที่เข้าใจได้ง่าย ส่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่สู่สาธารณชน  เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าศูนย์ต้นแบบและให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
อ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 

2) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ  
จ านวน 15,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งบประมาณ 15,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการประกวด และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม  

(จังหวัดด าเนินการ) 
 

                     (2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
 

ที ่ สถานที่ด าเนินการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอเมือง 1 แปลง 5,000 อ าเภอ 
2 อ าเภอกุดรัง 1 แปลง 5,000 อ าเภอ 

รวม 13 แปลง 10,000  
 
1) เงื่อนไขและวิธีการด าเนนิงาน 

  1. ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกของ ศดปช. ที่สามารถ
เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชนเพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการดิ นและปุ๋ยโดยจัดท าแปลง
เรียนรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จ านวน 1 แปลง ขนาดพ้ืนที่ตามความเหมาะสม ข้าว 1-5 ไร่ 
พืชไร่/ไม้ผล ประมาณ 1 ไร่ พืชผัก ประมาณ 1 งาน เป็นต้น โดยใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีด้าน
ดินและปุ๋ย โดยต้องมีเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดเป็นพ้ืนฐาน และสามารถร่วมกับปัจจัยการผลิต
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อ่ืน เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก เพ่ือปรับปรุง
บ ารุงดินและปรับปรุงโครงสร้างของดิน หรือร่วมกับการใช้วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนที่ดินเป็นกรด 
เป็นต้น โดยต้องมีแปลงเปรียบเทียบ คือแปลงที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร โดยต้ องแสดงให้เห็นความ
แตกต่างของแปลงเรียนรู้ และแปลงเปรียบเทียบในด้านต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต รวมทั้ง
ความแตกต่างในแง่อ่ืน ๆ เช่น ความแข็งแรง ความทนทานต่อโรคแมลงของต้นพืช โดยทั้ง 2 แปลง ต้องมีการปฏิบัติทุก
อย่างเหมือนกัน ยกเว้นเฉพาะเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ยที่แตกต่างกัน 
  2. เจ้าหน้าที่อ าเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้จัดเก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ ตาม
แบบเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย  
  3. ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้เพ่ือแสดงรายละเอียดของการจัดท าแปลงเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรในชุมชนได้ทราบ ตามแบบตัวอย่างป้าย
แปลงเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ในการขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถดัดแปลงรายละเอียดตามชนิดพืช และเทคโนโลยี
ที่น ามาใช้ 

 

2) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ  
จ านวน 10,000 บาท 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแปลงเรียนรู้ ค่าป้ายแปลงเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 อ าเภอ อ าเภอละ 1 แปลง แปลงละ 5,000 บาท   
เป็นเงิน 10,000 บาท  (อ าเภอด าเนินการ)    
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                              แปลงเรียนรู้ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหดิ์น เพ่ือการลดต้นทุนการผลิต ปี 2563 
               เจ้าของแปลง ................................................................................. .........................................  
               ชนิดพืช ....................................... พันธุ์ ........................................ พ้ืนท่ี .............................. ไร ่
          ผลการตรวจวิเคราะห์ดิน: 
          N (เอ็น)......................  P (พี) .......................K (เค) ......................  ชุดดิน............................... 
 

ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 1 
                 46-0-0      จ านวน          ก.ก./ไร่     เป็นเงิน       บาท/ไร่ 
                 18-46-0    จ านวน          ก.ก./ไร่     เป็นเงิน       บาท/ไร่ 
                 0-0-60      จ านวน          ก.ก./ไร่     เป็นเงิน       บาท/ไร่ 
ใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 2 
                 46-0-0      จ านวน          ก.ก./ไร่     เป็นเงิน       บาท/ไร ่
ต้นทุนรวมค่าปุ๋ยเคมี                บาท/ไร่ 
ผลผลิต                               กิโลกรัม/ไร่ 

 

ตัวอย่างปา้ยแปลงเรียนรู ้
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(ตัวอย่าง) แบบเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน........................................ ต าบล………………….อ าเภอ……………………จังหวัด……………… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  

ชื่อเจ้าของแปลง ……………………………………………..………... เลขที่บัตรประชาชน.................................................. 
ชนิดพชืหลัก…......……………………………………...................... พันธุ์ ......................................................................... 
วันที่ปลูก ...................................................................... อายุ (ไม้ผล/ไมย้ืนตน้)......................................................  
ชุดดิน……………………….................  พิกัดแปลง X……………………………………… Y……………………………………………  
ผลการวิเคราะห์ดิน 

ค่า pH …………..……ค่า N-P-K ที่วิเคราะห์ได…้……………………………............................................…………..….... 
ค่า N-P-K ที่แนะน า (เฉพาะปุ๋ยสั่งตัด)………....................................................................……..…..……………….. 

รายละเอียดข้อมูล 
แปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลย ี

ด้านดินและปุ๋ย 
แปลงเปรียบเทียบ 

การใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 
2. ข้อมูลแปลง   
 2.1 ขนาดแปลง ………..ไร่.............งาน............ตารางวา ………..ไร่..............งาน..............ตารางวา 
   
3. ข้อมูลการใช้ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน   
 3.1 ค่าปุ๋ยเคมี (บาท/ไร่)   
  รายละเอียดการใช้ เช่นจ านวนครัง้
ทีใ่ช้, วันที่ใช้, สูตรปุ๋ย, ปริมาณ, ค่าใช้จ่าย) 

  

 3.2 ค่าปุ๋ยอินทรีย ์   
  (จ านวนครั้ง ชนิด, ปริมาณ, ราคา)  

 
 

 3.3 ค่าปุ๋ยชวีภาพ PGPR  (บาท/ไร่)   
  (จ านวนครั้ง ชนิด, ปริมาณ, ราคา)  

 
 

 3.4 วัสดุปรับปรุงดิน   
  (จ านวนครั้ง ชนิด, ปริมาณ, ราคา)  

 
 

 3.5 อื่นๆ.......   
รวมต้นทุนคา่ปุ๋ยและปัจจัยการผลิต   

แบบเก็บข้อมูล 



104 

 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                            

 

ทั้งหมด (บาท/ไร่) 
(เคมี+อินทรีย์+ชีวภาพ+วัสดุปรับปรุงดิน  
+อ่ืน ๆ) 

รายละเอียดข้อมูล 
แปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลย ี

ด้านดินและปุ๋ย 
แปลงเปรียบเทียบ 

การใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 
4. ข้อมูลผลผลิต (กก./ไร่) 
 

  

5. ความแตกต่างในแง่อื่น ๆ 
ที่สามารถสังเกตเห็น 

  

   
   
   
   

 

 
6. รูปภาพการด าเนินกิจกรรม (ตั้งแต่เริ่มจัดท าแปลงจนถึงเก็บเก่ียว และการถ่ายทอดความรู้) 

 
 
 
 
 
                                                                     ผู้จัดเก็บบันทึกข้อมูล................................................................. 

ต าแหน่ง................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.................................................................
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7. แผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 

1. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 

            
     

    1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.        

            
           

          1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวดั   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
ค.3 

 
 

 
 

 
            

          2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ   
 

 
 

 
 

    
 

 
ค.3 

 
 
 

 
 

 
 

    1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดบัจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. 
 

         
  ค.๒ 

   
  ค.3 

 

2. พัฒนาเกษตรกร 

 

            
     

    2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า       
 

 
 

 
ค.๒ 

 
 

   
      

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

๓. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย             

   ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)             

        ๑) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  
 

           

   ๓.๒ การด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการ
ระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพ้ืนที่เสี่ยง 
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       1) ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกผลข้อมูลศัตรูพืชในแปลง
พยากรณ์การระบาดศัตรูพืช  

            

       ๒) สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืช 

            

3.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

            

   1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน              

   2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย จ านวน ๒ 
แปลง 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

   
ต.ค. 

   
พ.ย. 

   
ธ.ค. 

   
ม.ค. 

   
ก.พ. 

   
มี.ค. 

  
เม.ย. 

   พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค. ส.ค.   ก.ย. 

 

1. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 

 

9๕,๐00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๗6,7๖0 
 

- 
 

- 
 

๑๘,๒๔๐ 
      

    1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.       

             
           

          1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวดั * 

 

 

๑๐,๔๐๐         
 

1๐,๔00 
 

   
           

          2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ * 

 

 

๓๙,000         
 

๓๙,๐๐0 
 

   

   1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน
ศพก. 
 

๔๕,๖๐๐         ๒๗,๓๖๐ 
 
 
 

 

 ๑๘,๒๔๐ 
 
 

 

2. พัฒนาเกษตรกรผู้น า 

 

 

๗8,๐๐0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๗๘,0๐0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
     

    2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า * 

 

 

๗๘,๐๐๐        
 

7๘,๐00 
 

    
          

 

        
 

 
 

    

๓. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ๕๓,๐๐๐        ๔๙,๖๘๐ ๓,๓๒๐    

   ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
 

       
  

   

        ๑) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ๑๕,๐๐๐        ๑๕,๐๐๐ 
 

   

   ๓.๒ การด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือน
การระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพ้ืนที่
เสี่ยง 

 

       
  

   

        1) ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกผลข้อมูลศัตรูพืชใน
 

๓,๐๐๐        ๓,๐๐๐ 
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แปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช  
        ๒) สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช 

๑๐,๐๐๐        ๖,๖๘๐ ๓,๓๒๐    

   3.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

           
 

  

      1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ๑๕,๐๐๐         ๑๕,๐๐๐     

      2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ๑๐,๐๐๐        ๑๐,๐๐๐     
 

* หมายเหตุ :  1. กิจกรรมที่ 1. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
                       กิจกรรมยอ่ยที ่1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด และ 2) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ (ประชุม ๓ ครั้ง) 
                       งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณในการจัดประชุม ครั้งที่ 3   
                   2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเกษตรกรผู้น า  
                       กิจกรรมยอ่ยที ่2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า (อบรม ๒ ครั้ง) 
                       งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณในการจัดอบรม ครั้งที่ 2   
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9. ตัวช้ีวัด  
    9.1 ศพก. และเครือขา่ย ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกร จ านวน 13 ศูนย์ 
    9.2 เกษตรกรผู้น าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และศูนย์เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติได ้
    ๙.๓ อ าเภอทั้ง 13 อ าเภอ ส่งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับอ าเภอเข้าประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด อ าเภอละ 1 ศูนย์ 
    ๙.๔ มีแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพ้ืนที่เสี่ยงจ านวน ๑ แปลง 
    ๙.๕ ได้รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช จ านวน ๑ แปลง    
    ๙.๖ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเป็นศูนย์น าร่องได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
   ๙.๗ เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานจัดการศัตรูพืช ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
   ๙.๘ เกษตรกรใช้วัสดุอุปกรณใ์นการด าเนินงานแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
เพ่ือเป็นการพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืชให้กับชุมชนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  ๙.๙ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จ านวน 13 ศูนย์ ประกวด ศดปช. ดีเด่นระดับจังหวัด 
  ๙.๑๐ ได้จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จ านวน 2 แปลง 

 

  ๙.๑๑ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้รับคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
  ๙.๑๒ มีแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ ขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ให้แก่เกษตรกร 
 

10. ผลผลิต (Output) 
     10.1 มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
     10.2 เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร  
     10.3 เกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต เช่น กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
     ๑๐.๔ มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับอ าเภอ จ านวน 1๓ ศูนย์ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัดจ านวน 1 ศูนย์ 
     ๑๐.๕ มีการส ารวจ ตรวจนับ จัดเก็บ ถ่ายภาพศัตรูพืชที่พบในแปลงเป็นประจ าทุกสัปดาหห์รือตามความเหมาะสมของ
ชนิดพืช ระยะการเจริญ อย่างน้อยจ านวน 20 ครั้ง และบันทึกผลข้อมูลศัตรูพืชในแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช เพ่ิมข้ึน
จ านวน ๑ แปลง 
    ๑๐.๖ มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
    ๑๐.๗ มีแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จ านวน 2 แปลง 
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11. ผลลัพธ์ (Outcome) 
     11.1 เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร    
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
     11.2 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้
มีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ 
     ๑๑.๓ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดได้รับการกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ่ืนๆ 
    ๑๑.๔ เกษตรกรในพ้ืนที่น าความรู้ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างถูกต้อง เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช และสามารถลดพ้ืนที่การระบาดศัตรูพืชลงได้ 
    1๑.๕ มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสามารถเป็นต้นแบบให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ่ืน 
    ๑๑.๖ มีแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย
ให้กับเกษตรกร และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรและผู้สนใจน าความรู้ไปปรับใช้จริงในไร่นา
ของตนเองและขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น สามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 
 

12. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
ชื่อ นางสาวเกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท์มือถือ 084-7434247 
E-mail : mahasarakham207@gmail.com 
 

ชื่อ นางญาณี  สมสงวน ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  โทรศัพท์มือถือ 089-7106285 
E-mail : mahasarakham207@gmail.com 
 
ชื่อ นางสาวเทพวดี นุ๊ดี  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กลุ่มอารักขาพืช  โทรศัพท์มือถือ 089-7146778 
E–mail: mahasarakham207@gmail.com 
 
ชื่อ นางสาวศุภลักษณ์  แพงไธสงค์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กลุ่มอารักขาพืช  โทรศัพท์มือถือ 089 6195607 
E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

                                 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) 
  กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น (Young  Smart  Farmer) 

1. ความเชื่อมโยง 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
         2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  (16) เศรษฐกิจฐานราก  แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
         3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.3 การเสริมสร้าง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.3.2 (16) การพัฒนาภาคการเกษตร พัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการ
ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ 
        4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 4.2.2 ส่งเสริมการ
พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และเพ่ิมสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตรในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิต การ
แปรรูปและการตลาด ด้ายการจัดตั้งสถาบันบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม 
       5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      6. นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
      ๗. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบัน ภาค
การเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิต ล้นตลาด 
ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ าสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้าง
ประชากรที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีด
กันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกรรายย่อยและน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศ ที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา ทั้งประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพ่ือเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
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ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดย ปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ก าหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องด าเนินการ 
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้
เพ่ือให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้
ก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและการบริหารจัดการ
การผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม มุ่งเน้นให้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการกลุ่มทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร ทุนและทรัพยากร ผลประโยชน์ของสมาชิก ค วามรู้
ความสามารถของสมาชิกและองค์กร และการบริหารเชิงธุรกิจ เพ่ือให้เกิดกลุ่มที่เข้มแข็ง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพยิ่งขึ้น และยังได้ด าเนินงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่มาตั้งแต่ ปี 2551 มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ  ต่อมาในปี 2557 มีการด าเนินงานตามนโยบายพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งมีการแบ่งช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ อายุ 17 – 45 ปี จึง
ยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
เครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตร 
ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้น าทางการเกษตรในท้องถิ่น 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และ
ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ 
  

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้
ความสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต กา รบริหารจัดการ และ
การตลาดสินค้าเกษตร 
 3.2 เพ่ือสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ในการสนับสนุน
การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ 
 3.3 เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร  
 3.4 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด  
 3.5 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
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 3.6 เพ่ือสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพ่ือน
เกษตรกรได ้
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 4.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
      1) เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน ๒0 ราย 
 4.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
      ๑) Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ หรือผู้ที่สนใจ จ านวน ๕0 ราย 
      ๒) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือ กลุ่ม Young Smart Farmer จ านวน 2 กลุ่ม 
 พ้ืนที่ด าเนินการครอบคลุม 13  อ าเภอ 
 

5.กิจกรรม  และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
          ๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
         ๑) อบรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
        ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับเครือข่าย Young Smart 
Farmer ระดับจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้กับเจ้าของศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่เป็นเครือข่ายศูนย์ และคณะท างานผู้ประสานงาน
เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ตามความต้องการของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่าย 
Young Smart Farmer จังหวัดละ 20 ราย จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับ
แนวคิดและสร้างเสริมกระบวนการท างานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่าย Young Smart Farmer พร้อม
ทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

   5.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
     ๕.๒.๑ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ 
             ๑) อบรม พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 
ต้นแบบ ระดับจังหวัด 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 
ต้นแบบ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๐ ราย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
        (๑) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้า
ร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ที่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) Smart Farmer ต้นแบบ (SFM) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2563 หรือเกษตรกรทั่วไป ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๕๐ ราย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร   
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      (๒) ประเมินเกษตรกรตามคุณสมบัติ Smart Farmer และบันทึกผลการประเมินคุณสมบัติของ 
Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง(http//:www.thaismartfarmer.net) ทุกราย ถ้าเกษตรกรราย
ใด ผ่านทั้ง ๑๕ ตัวบ่งชี้ ให้ท าการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ ต่อไป พร้อมทั้งท าการถอดองค์ความรู้ทุก
รายที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
   * ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้ท าการประเมินหลังการพัฒนา
ตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้วย 
       (๓) จัดเวทีพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 
ต้นแบบ รวมทั้งด าเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ Smart Farmer Smart Farmer ต้นแบบ สมาชิก
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  
        (๔) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ ทุกราย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร  
        (๕) รายงานผลการด าเนินงาน และแบบถอดองค์ความรู้ ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายใน
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                                                                                                                     
        (๖) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัดหรืออ าเภอ รวบรวม
ผลการประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรหลังการเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนเมษายน เพื่อจัดท าแบบ 
กสอ.3 ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม ในกิจกรรมนี้ให้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2563 เป็นอันดับแรก 

      ๕.๒.๒ พัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
   ด าเนินการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้                                                                                                                              
     ๑) อบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม        
   (๑) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Smart 
Farmer  Smart Farmer ต้นแบบ และ Young Smart Farmer หรือ คัดเลือกมาจากสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่
เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร หรือ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563 หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔๐ ราย เพ่ือเข้า
ร่วมการอบรมเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้ให้มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการ
กลุ่มทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ 

  (๑) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   (๒) ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร 
   (๓) ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก 

http://www.thaismartfarmer.net/
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   (๔) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร 
   (๕) ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน 
   (๖) ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ 
โดยเน้นให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่ม สามารถจัดท าแผนความต้องการของกลุ่ม 
(IFPP กลุ่ม) ได้ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการระดมทุนและกองทุนหมุนเวียน เพ่ือให้กลุ่มด าเนิน
กิจการได้อย่างยั่งยืน  

    ๒) สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม  
 (๑) ส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือ Young Smart Farmer จังหวัด
ละ 2 กลุ่ม (จ านวน 154 กลุ่ม) โดยคุณสมบัติตามเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 
   (๑.๑) เป็นกลุ่มที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Group Model  
   (๑.๒) เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีสมาชิกกลุ่มผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer 
หรือ Young Smart Farmer มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
   (๑.๓) เป็นกลุ่ม Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
   (๒) ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้การสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก โดย
สนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม  

ทั้งนี้ กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 15 ราย  
 

6. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
    ๖.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินการรวม 

งบประมาณรวม(บาท) จ านวน
เป้าหมา

ย 

หน่ว
ยนับ 

1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่   ๒๔,๐๐๐ 
 ๑.๑ ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 

      ๑) อบรม ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

 
20 

 
ราย 

 
๒๔,๐๐๐ 
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       ๖.๒  การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินการ
รวม งบประมาณรวม

(บาท) จ านวน
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 

๑ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   ๑๔๘,๐๐๐ 
 ๑.๑ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย       

Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ  
      ๑) อบรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้าง
เครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ       
ระดับจังหวัด 

 
 
 

๕๐ 

 
 
 

ราย 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 

 ๑.๒ พัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
       ๑) อบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer  และ Young 
Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
        ๒) สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer  และ 
Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 
 
 

๔๐   
 

๒    

 
 
 

ราย 
 

กลุ่ม 

 
 
 

๔๘,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 

7. พื้นที่ด าเนนิการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
          ๗.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 กิจกรรมที่ ๑ ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
      ๑) อบรม ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 จังหวัด 20 ราย ๒๔,๐๐๐ จังหวัด 
รวม 20 ราย ๒๔,๐๐๐  

 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 รายๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จ านวน 20 รายๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน ๖,000 บาท 
3. ค่าวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จ านวน 12 ชัว่โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
4. ค่าสถานที่ในการจัดอบรม จ านวน 3 วันๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
5. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดอบรม จ านวน ๓,๓๐๐ บาท 
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๗.๒ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ 
       1) อบรม พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 
ต้นแบบ ระดับจังหวัด  

 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัด ๕๐ ราย ๔๐,๐๐๐ จังหวัด 
รวม ๕๐ ราย ๔๐,๐๐๐  

 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๕๐ รายๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน ๕,000 บาท                                  
 2. ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จ านวน ๕๐ รายๆละ ๒  มื้อๆละ ๑๐๐  บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท 
          3. ค่าเดินทางของเกษตรกร จ านวน ๕๐ รายๆละ ๒ ครั้งๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยจ่ายตาม
ระยะทาง) 

๔. ค่าสถานที่ในการจัดอบรม จ านวน ๒ วันๆละ 1,๐00 บาท เป็นเงิน ๒,๐00 บาท 
          ๕. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน ๓,๐๐๐  บาท 
  

 กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

1) อบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  

2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการ   
บริหารจัดการกลุ่ม 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 
2 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

40 
2 

ราย 
กลุ่ม 

๔๘,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

จังหวัด 
จังหวัด 

รวม 40 ราย ๑๐๘,๐๐๐  
 

เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ก่อนที่จะกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer ต้องมีสมาชิกผ่านการอบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่มก่อน  
 2. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) บูรณาการการ
ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๔๘,๐๐๐บาท 
 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 40 รายๆละ ๖ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จ านวน 40 รายๆละ ๓ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐  บาท 
3. ค่าเดินทางของเกษตรกร จ านวน ๔๐ รายๆละ ๓ ครั้งๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยจ่ายตาม
ระยะทาง) 
๔. ค่าวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จ านวน ๘ ชัว่โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน ๔,๘00 บาท 
๔. ค่าสถานที่ในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวน ๓ วันๆละ ๑,๐๐๐  บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดอบรม จ านวน ๔,๒๐๐ บาท 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๖๐,๐๐๐บาท 
 ๑.ค่าวัสดุการเกษตรสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับคัดเลือก จ านวน 2 กลุ่มๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

8. แผนปฏิบัติงานโครงการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. 6๓ - ก.ย. 63 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
เม.ย พ.ค. เม.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. 

๑.ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่
 -อบรม ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม ่

      

๒.พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart 
Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ 
 -อบรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย 
Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดบัจังหวัด 

      

๓.พัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
    ๓.๑ อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer  และ Young Smart 
Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
     ๓.๒ สนับสนุนปจัจัยเพื่อการพฒันา Smart Farmer  และ 
Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

      

 

 
 
 
 



119 

 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                            

 

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. 6๓ - ก.ย. 63 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. 

๑.ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บม่เพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม ่
 -อบรม ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่

๒๔,๐๐๐ 

 

๒๔,๐๐๐ 

    

๒.พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้าง
เครือข่าย Smart Farmer/Smart 
Farmer ต้นแบบ 
 -อบรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร
และสร้างเครือข่าย Smart 
Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับ
จังหวัด 

๑๔๘,๐๐๐ 

 

 
๔๐,๐๐๐ 

    

๓.พัฒนา Smart Farmer  และ Young 
Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
    ๓.๑ อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer  
และ Young Smart Farmer ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม 
     ๓.๒ สนับสนุนปจัจัยเพื่อการพฒันา 
Smart Farmer  และ Young Smart Farmer 
ด้วยกระบวนการกลุม่ 

      

 

๑๐. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 ผลผลิต (Output) 
 ๑. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่
  1) จ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer  
  ๒) จ านวน Young Smart Farmer ที่ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ  
                      เกษตรกรรุ่นใหม่ 
 ๒. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
          1) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเป็น Smart Farmer 
 ๒) จ านวนเกษตรกรที่มีแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
 ๓) จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเป็น Smart Farmer 
  

๔๘,000 

๖๐,000 
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                    ๔) จ านวน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการ  
                        บริหารจดัการกลุ่ม 
                   ๕) จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา Smart     
                       Farmer และ Young Smart Farmer  

 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 ๑. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 1) เกษตรกรรุ่นใหม่น าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ไปปรับใช้เพ่ือ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตแบบธุรกิจเกษตรที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพ้ืนที่และ
สินค้า  
 2) เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยี เป็นผู้น าด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการบริหารจัดการการผลิตและธุรกิจการเกษตร และเกิดการ
พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผู้ประกอบการที่มีการใช้
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนเกิด
เครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกร  และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  
          ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ  
 ๑. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  
  ๑) Young Smart Farmer ได้รับการอบรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จ านวน ๒๐ ราย 
 ๒. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  ๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ยกระดับเป็น Smart Farmer  
 ๒) Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม จ านวน ๔๐ ราย 
 ๓) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer  
และ Young Smart Farmer จ านวน ๒ กลุ่ม 
 เชิงคุณภาพ  
  1) บุตรหลานเกษตรกรและคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร หันกลับเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม
เพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรรุ่นใหม่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้ 
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  2) เกษตรกรน าแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) ไปปรับใช้เพ่ือ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพ้ืนที่และสินค้า  ท าให้ผล
ผลิตมีคุณภาพดี มุ่งสู่การเป็น Smart Product รวมทั้งมีทักษะผู้ประกอบการเกษตร 
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1) เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรสูงอายุ สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด
สินค้าเกษตร น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าสินค้าภาคเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้น า
ทางการเกษตรในท้องถิ่น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายกับเกษตรกรคนอ่ืนๆ และเครือข่ายความร่วมมือ
ในทุกระดับ 
 2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผู้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนเกิดเครือข่าย 
Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกร และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
12. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
 ชื่อ นายปราโมทย์ วัฒนะ   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทรศัพท์มือถือ 083-1475399 
E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
1.นางวรัญญา  พรสีมา   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
โทรศัพท์มือถือ 093 5577815 
2.นางสาวฉลองศรี  สมฤาแสน  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์มือถือ 083 1483244 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mahasarakham207@gmail.com
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

OTOP (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) 
 

1. ความเชื่องโยง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 1) 
เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (2) คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสใน
การเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้มากขึ้น 

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4.2) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (4.2.4) 
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือดูดซับปริมาณสินค้าเกษตรวัตถุดิบออกจากตลาด ก าหนดมาตรการจูง
ใจส าหรับผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 
สนับสนุนช่องทางตลาดใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนในกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงการ
พัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP 

7. นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอยู่บนพ้ืนฐานการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
และสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง 
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กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่ในการจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือก าหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท าหน้าที่นายทะเบียนในการรับ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนแล้วกว่า 88,000 แห่ง มีสมาชิกรวมกัน 1.5 ล้านคน 
ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ
วิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพ
ได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เพ่ือวางแนว
ทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลท าให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคาม มีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนจ านวน  3,437  
แห่ง สมาชิกรวม 48,879 ราย โดยที่วิสาหกิจชุมชนมีความแตกต่างกันทั้งประเภท การประกอบกิจการและศักยภาพของ
กิจการ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชนที่เข้มแข็ง และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์  
3.๑  เพ่ือสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ 2548  

                 ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.๒  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
3.๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
3.๔ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน 
3.๕ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

 

4. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม 

งบประมาณรวม
(บาท) จ านวน

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

1 
 

2 
 
 

3 
 

- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
- ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   
  จังหวัด คณะท างานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวดั  
- - ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพจัดท า  
  แผนพัฒนากิจการ 

1 
 

1 
 
 

260 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 
 

ราย 
 

34,900 
 

14,200 
 
 

26,000 
 

4 
 

5 
6 
 

- สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ 
  วิสาหกิจชุมชน 
- พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
- สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
  เกษตรแปรรูปขั้นต้น 

13 
 

๑ 
๑ 
 

อ าเภอ 
 

ครั้ง 
แห่ง 

 

39,000 
 

๕,๐๐๐ 
7,000 
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7 
 

8 

- สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า 
  วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เด่น 
- พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 

2 
 

10 
 

แบบ 
 

ราย 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

5,000 
 

 รวม   145,100 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
 5.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด งบประมาณ 34,900 บาท 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม 

1 ครั้ง 34,900 
 

จังหวัด 

รวม 1 ครั้ง 34,900 จังหวัด 
 
เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
      ๑) ประสานงานกรรมการ และหน่วยงานภาคี เพ่ือน าประเด็นต่างๆ เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด 
      ๒) จัดเตรียมวาระการประชุมและนัดหมายประธานเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและก าหนดวันประชุม 
      ๓) ขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าประชุม 
      ๔) จัดท าเอกสารประกอบการประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย 
      ๕) จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นส าคัญที่ควรน าเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย 
          ๕.๑) นโยบายรัฐบาล เช่น 
                - การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
                - การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการลดต้นทุนการผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                - ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และวิสาหกิจชุมชนที่ท าการเกษตรในรูป “แปลงใหญ่” 
               - ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภายใต้นโยบาย มาตรการของรัฐบาล เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น 
        ๕.๒) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เช่น 
               - ความก้าวหน้าการจดทะเบียนจ าแนกตามประเภทกิจการ 
               - ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
               - แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ  
               - การพิจารณาบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงานที่เป็น
กรรมการ หรือหน่วยงานภาคี 
              - ผลการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา 
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              - เรื่องเก่ียวกับนโยบาย แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ที่ประสงค์จะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                - ข้อเสนอแนะ และ/หรือปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
        ๖) ด าเนินการจัดประชุมตามวันเวลาที่ก าหนด 
        7) เกษตรจังหวัดต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ 
             - กรณีประธานหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ไม่สามารถเข้าประชุมได้และไม่ได้
มีการมอบหมาย ให้ด าเนินการคัดเลือกประธานจากที่ประชุมโดยยกเว้นเกษตรจังหวัด เนื่องจากเป็นเลขานุการที่ประชุม
อยู่แล้ว 
            - ควรด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยก าหนดช่วงเวลาให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดท างบประมาณสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนได้ 
          8) จัดท ารายงานและสรุปผลการประชุมเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด พร้อมส าเนาส่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรและส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๕ วันหลังจากประชุม 
          9) ติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  34,900  บาท 
          1) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน 1 ครั้งๆละ 1,600 บาท เป็นเงิน 
1,600 บาท 
           2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน 19 คน ๆละ 1 ครั้งๆละ 1,400 บาท 
เป็นเงิน 26,600 บาท 
           3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน 25 คน 
ๆละ 2 ครั้งๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
          4) ค่าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน 27 เล่ม ๆละ 100 บาท 
เป็นเงิน 2,700บาท 
          5) ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน ๒๕ คน ๆละ 
1 ครั้งๆละ 100 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท   
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดการประชุม จ านวน 1 ครั้ง ๆละ 34,900 บาท ในช่วงเดือน เมษายน – 
สิงหาคม ๒๕๖๓   
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอ านวยการ (ถ้ามี) 

1.......................................................................................................................... .................................... 
 2............................................................................................................................ .................................. 
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5.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม 

1 ครั้ง 14,200 ส านักงานเกษตรจังหวัด 

รวม 1 ครั้ง 14,200  
 

เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  ๑) ประสานงานอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือพิจารณาด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
 ๒) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและนัดหมายอนุกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๓) ขออนุมัติจัดประชุม และหนังสือเชิญอนุกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๔) จัดท าเอกสารประกอบการประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย 
 ๕) รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทราบ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  14200  บาท 
  1) ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน 1 ครัง้ๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 300 บาท 
  2) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน 14 คน ๆละ 1 ครั้งๆละ 
200 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
  3) ค่าเบี้ยประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน 1 คน จ านวน 1 
ครั้งๆละ 200 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
  5) ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวดั 3 จ านวน 
30 คน ๆละ 1 ครั้งๆละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท   
  6) ค่าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดครั้งที่ ๓ จ านวน 30 
เล่ม ๆละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000บาท 
  

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอ านวยการ (ถ้ามี) 
1.ค่าติดตามประชาสัมพันธ์และประสานงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นเงิน จ านวน 5,900 บาท 
2.................................................................................................... ..................................................... 
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5.3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพจัดท าแผนพัฒนากิจการ 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
2 อ าเภอบรบือ 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
3 อ าเภอวาปีปทุม 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
4 อ าเภอโกสุมพิสัย 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
5 อ าเภอกันทรวิชัย 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
6 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
7 อ าเภอเชียงยืน 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
8 อ าเภอนาเชือก 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
9 อ าเภอนาดูน 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 

10 อ าเภอแกด า 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
11 อ าเภอยางสีสุราช 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
12 อ าเภอกุดรัง 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 
13 อ าเภอชื่นชม 20 ราย 2,000 จังหวัด/อ าเภอ 

รวม 260 ราย 26,000  
 
*** หมายเหตุ เนื่องโครงการนี้เป็นตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดเพ่ือให้สะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามจะเป็นผู้เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานและให้
ส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นผู้จัดท าส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพจัดท าแผนพัฒนากิจการตามกลุ่มเป้าหมาย
เดิมที่เคยประเมินศักยภาพในปี ๒๕๖๓ จ านวนอ าเภอละ ๒ กลุ่ม พร้อมแนบหลักฐานการประเมินศักยภาพและรายงาน
ผลการจัดท าแผนพัฒนากิจการ อีกครั้งหลังสิ้นสุดกิจกรรม 
         เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
         ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการประเมินศักยภาพกิจการและน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายของกิจกรรม(ที่เคยประเมินในรอบ
ที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๓) อ าเภอละ 20 ราย จ านวน 13 อ าเภอ รวม 260 ราย ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
 - วิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
 - วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 
(โครงการบูรณาการ) 
 - วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ถ้ามี) 
 - วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ 
 - วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 วิธีการด าเนินงาน 
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 ๑) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและบันทึก 
ในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 
 ๒) สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนน าผลการประเมินศักยภาพมาจัดท าแผนพัฒนากิจการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของวิสาหกิจชุมชน 
 ๓) จัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการพัฒนาในส่วน 
ที่มีผลคะแนนการประเมินศักยภาพในระดับต่ า 
 ๔) ในกรณีที่แผนพัฒนากิจการจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ให้จัดท าโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๕) ประเมินศักยภาพกิจการอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับศักยภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรก 
 ๖) สรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทราบ และแจ้งให้กอง
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทราบ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  52,000  บาท 
           1) ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 13 อ าเภอๆละ 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 
26,000 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอ านวยการ (ถ้ามี) 

1............................................................................................................................ .................................. 
5.4 กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
2 อ าเภอบรบือ 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
3 อ าเภอวาปีปทุม 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
4 อ าเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
5 อ าเภอกันทรวิชัย 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
6 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
7 อ าเภอเชียงยืน 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
8 อ าเภอนาเชือก 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
9 อ าเภอนาดูน 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 

10 อ าเภอแกด า 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
11 อ าเภอยางสีสุราช 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
12 อ าเภอกุดรัง 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 
13 อ าเภอชื่นชม 1 แห่ง 3,000 จังหวัด 

รวม 13 แห่ง 39,000  
         เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
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              1. ส านักงานเกษตรอ าเภอส ารวจความต้องการจากกลุ่มที่ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนปี ๒๕๖๓ แล้วส่งแผนความต้องการให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
               2. ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ได้
ด าเนินการตามข้อ 1.1 อย่างน้อยอ าเภอละหนึ่งแห่ง เพื่อให้เกิดการยกระดับกิจการวิสาหกิจชุมชน (เป้าหมาย ๑๓ แห่ง) 
 3.สามารถจะสนับสนุนกลุ่มที่ผ่านการประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนปี ๒๕๖๓ 
เพียง 1 กลุ่มหรือทั้ง 2 กลุ่มได้ตามดลพินิจของส านักงานเกษตรอ าเภอ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน 39,000  บาท 
              1) จัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๑๓ อ าเภอๆละ ๓,000 บาทเป็นจ านวนเงิน 39,000 
บาท 
 5.5 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม 

1 ครั้ง 5,000 ส านักงานเกษตรจังหวัด 

รวม 1 ครั้ง 5,000  
 

         เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  1. ส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
                         2. ส านักงานเกษตรอ าเภอ(เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงาน)เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
                         3. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
                        4. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมอ่ืนๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่าย 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  5,000  บาท 
           1) ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 26 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 2,600 บาท 
           2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 26 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 
1,300 บาท 
           3) ค่าพาหนะส าหรับตัวแทนวิสาหกิจชุมชน(เหมาจ่าย) จ านวน 13 คน เป็นเงิน 1,100 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอ านวยการ (ถ้ามี) 

1.......................................................... ....................................................................................................  
 2............................................................................................................................ .................................. 
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 5.6 กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนวิสาหกิจชุนชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น  
งบประมาณ 7,๐๐๐ บาท 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม 

1 แห่ง 7,000 ส านักงานเกษตรจังหวัด 

รวม 1 แห่ง 7,000  
 

         เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย เป็นต้น เช่น การจัดหาวัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์การผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุ
ภัณฑ์ ที่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ เพ่ือใช้ระหว่างการอบรมถ่ายทอดความรู้ และ/หรือมอบให้
วิสาหกิจชุมชนใช้ในการประกอบกิจการหลังผ่านการอบรม 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  ๗,000  บาท 
           1) ค่าวัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์การผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอ านวยการ (ถ้ามี) 

1............................................................................................................................ .................................. 
 2............................................................................................................................ .................................. 
 5.7 กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เด่น 
งบประมาณ 14,๐๐๐ บาท 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม 

2 แบบ 14,000 ส านักงานเกษตรจังหวัด 

รวม 2 แบบ 14,000  
 

         เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  1) ส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในประกอบกิจการสินค้าเกษตรแปรรูป 
และมีศักยภาพแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดละ 2 วิสาหกิจชุมชน (1 ผลิตภัณฑ์/วิสาหกิจ
ชุมชน) โดยคัดเลือกจากกิจการด้านใดด้านหนึ่งหรือครบทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ด้านอาหาร/เครื่องดื่ม 2) ด้านหัตถกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ 3) ด้านผ้า/เครื่องแต่งกาย หรือ 4) ด้านสมุนไพรแปรรูป/เครื่องอุปโภค  โดยส านักงานเกษตรจังหวัด แจ้งผล
การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 2) กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้า
ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ได้รับคัดเลือก โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีองค์ประกอบของฉลากครบถ้วนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และประกอบด้วยข้อมูล 2 ภาษา คือภาษาไทย 1 ภาษา และภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  และมี
ตราสัญลักษณ์ (LOGO) หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน  ๑๔,000  บาท 
           1) ค่าสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
ที่ได้รับคัดเลือก 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอ านวยการ (ถ้ามี) 

1............................................................................................................................ .................................. 
 2..............................................................................................................................................................  
 
 5.8 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 ส านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม 

1 ครั้ง 5,000 ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

รวม 1 ครั้ง 5,000  
 

         เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
  1. ส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงการด าเนิน
กิจการต่อ (ทายาท) หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ประสงค์จะด าเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน 
                         2. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดเวทีเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 
                         3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงการด าเนินกิจการต่อ 
(ทายาท) หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ประสงค์จะด าเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยจัด
เวทีเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจการของตน  
           รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน 5,000 บาท 
           1) ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 1,000 บาท 
           2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
           3) ค่าพาหนะส าหรับตัวแทนวิสาหกิจชุมชน(เหมาจ่าย) จ านวน 100 คน เป็นเงิน 1,000 บาท 
           5) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดอบรม เป็นเงินจ านวน 1000 บาท 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอ านวยการ (ถ้ามี) 
 1.ค่าติดตามประชาสัมพันธ์และประสานงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นเงิน จ านวน 1,๕0๐ บาท 
 2................................................................................. ............................................................................. 
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9. แผนปฏิบัติงานโครงการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ช่วงระยะเวลาด าเนนิการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด 
 

            

2.ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด 
คณะท างานที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด  
 

            

3.ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนประเมิน
ศักยภาพและจัดท า
แผนพัฒนา 

            

4.สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน  

            

5.พัฒนาการสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน 

            

6.สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนในการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าการแปร
รูปขั้นต้น 
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34900 

14200 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน ช่วงระยะเวลาด าเนนิการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.สนับสนุนการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
และฉลากสินค้า
วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์เด่น 

            

8.พัฒนา
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุชนรุ่นใหม ่

            

8.สนับสนุนวัสดุ
ส านักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ในการ
จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 
 

            

 
6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนนิการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค
. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด 
 

34900             

2.ประชุม
คณะอนุกรรม
การส่งเสริม
วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด 
คณะท างานที่
แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ
ส่งเสริม

14200             
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26000 

39000 

7000 

14000 

วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด  
 

3.ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ชุมชนประเมิน
ศักยภาพและ
จัดท า
แผนพัฒนา 

26000             

4.สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ตาม
แผนพัฒนา
กิจการ
วิสาหกิจ
ชุมชน 

39000             

5.พัฒนาการ
สร้างเครือข่าย
วิสาหกิจ
ชุมชน 

5000     50
00 

       

6.สนับสนุน
วิสาหกิจ
ชุมชนในการ
เพ่ิมมูลค่า
สินค้าการแปร
รูปขั้นต้น 

7,000             

7.สนับสนุน
การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
และฉลาก
สินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน
ผลิตภัณฑ์เด่น 

14000             

8.พัฒนา
ผู้ประกอบการ

5000     50
00 
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วิสาหกิจชุชน
รุ่นใหม่ 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 ผลผลิต (output) 

1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 260 ราย (วิสาหกิจชุมชน 26 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ
กิจการวิสาหกิจชุมชน 

2) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 20 ราย (2 แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรโดยการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
  ผลลัพธ์ (outcome) 

1( วิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

2 (  วิสาหกิจชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสร้างเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร  
ท ี่มีในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมข้ึน 

3 ( ศูนย์ปฏิบัติการฯ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  
ตัวช้ีวัด  
  เชิงปริมาณ  
 1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 260 ราย ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
 2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 10 ราย ได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
  เชิงคุณภาพ  
 1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดท าแผนพัฒนากิจการได้ 
 2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนและเพ่ิมรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดท าแผนพัฒนาการประกอบกิจการและด าเนินการตามแผนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 2) วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการแปรรูปผลิตผลการเกษตรในพื้นที่ 
 
แนบท้ายทุกกิจกรรมแนวทางในการปฏิบัติงาน 
1. คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

1.1. เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
1.2. เป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
1.3. เป็นเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร โดยสามารถ

แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเขียนในสมัคร ณ ส านักงานเกษตร
อ าเภอแต่ละอ าเภอ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 



136 

 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                            

 

1.4. เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจเรียนรู้ โดยจะต้องน าวัสดุที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ประโยชน์สูงสุด 
2. ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน 256๒ –ตุลาคม 256๓ 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

3.1. กลไกการบริหารกิจกรรม ประกอบด้วยกลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ดังนี้ 

3.1.1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ประสานงานด้านการน าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
2) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติในภาพรวมในท่ีประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดและ

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
3) คิดค้น ออกแบบ และวางแผนรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ

เนินการประชาสัมพันธ์ 
4) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดมหาสารคามทราบ 

3.1.2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
2) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
3) ด าเนินการคัดกรองเกษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรม ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ก าหนด 
4) ด าเนินการขออนุมัติและขอความเห็นชอบในการด าเนินงานกิจกรรม  
5) จัดท าแผนการฝึกอบรม แผนการส่งมอบปัจจัยสนับสนุน และแผนการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานรว่มกับส านักงานเกษตรอ าเภอ  รวมทั้งก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

6) เป็นหน่วยหลักในการประสานงานกับส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ระดับพ้ืนที่ ทั้งด้านการฝึกอบรม การส่งมอบปัจจัยสนับสนุน การติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานต่อเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

3.1.3. ส านักงานเกษตรอ าเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่

ก าหนด 
2) เป็นหน่วยหลักในการเชื่อมโยงระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และเกษตรกรในพ้ืนที่ 
3) ประสานงาน ด าเนินการและอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ฝึกอบรมและสถานที่ส่งมอบวัสดุสนับสนุน 
4) ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

3.2. กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
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3.2.1. ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรม 
และท าความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2.2. ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ด าเนินการขออนุมัติและขอ
ความเห็นชอบในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

3.2.3. ด าเนินการจัดการฝึกอบรม ตามกิจกรรมส่งเสริม 
3.2.4. ด าเนินการส่งมอบวัสดุสนับสนุนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมครบถ้วนตามที่ก าหนด 
3.2.5. ติดตาม รวบรวมผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลต่อเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

4. การติดตามตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

4.1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
4.1.1. ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4.1.2. รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองทราบ ตลอดการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
4.2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

4.2.1. เป็นหน่วยหลักในการขออนุมัติและขอความเห็นชอบในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
4.2.2. ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานกิจกรรม ทั้งในด้านการฝึกอบรมและการส่งมอบวัสดุสนับสนุน

แก่เกษตรกร ตลอดช่วงการฝึกอบรมและการส่งมอบวัสดุสนับสนุน 
4.2.3. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม หลังการฝึกอบรม รวมทั้งการส่งมอบวัสดุ

สนับสนุนแก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
4.2.4. ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพ่ือจัดท าและรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

รวมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
4.3. ส านักงานเกษตรอ าเภอ  

4.3.1. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกร ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
ฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

4.3.2. ก าหนดการฝึกอบรมและรับวัสดุสนับสนุนตามกิจกรรม 
4.3.3. ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้วัสดุที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ท่ี

ก าหนด 
4.3.4. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม ในพื้นที่อ าเภอ และรายงานให้ส านักงานเกษตรจังหวัด

ทราบ 
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ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
 ชื่อ นายปราโมทย์ วัฒนะ   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทรศัพท์มือถือ 083-1475399 

E–mail : mahasarakham207@gmail.com 
 
 ชื่อ นางสาวจันจิรา สุวรรณปา  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   โทรศัพท์มือถือ 085 4521940 

E–mail : mykakioo@hotmail.c0m 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 
1. ความเชื่อมโยง 
                  1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
                  2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
                  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 
การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร     
4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (1) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและ
การรวมกลุ่ม 
                 4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
                 5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                  6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4.2) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
(4.2.1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพ่ิมขีดความสามารถ
ของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ท่ีเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด 
สามารถพ่ึงพาตนเองในการพัฒนา มีทักษะในการประกอบการ มีความรู้ ความสามารถในด้านบัญชีการผลิต การควบคุม
ต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตน และสามารถเข้าถึงช่องทาง
การตลาดที่หลากหลายได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) รวมทั้งพัฒนากลุ่มเป้าหมายทั้งแกนน า ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบัน และคนในกลุ่มที่จะเข้าสู่
ภาคเกษตรในอนาคต  
          7. นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
          8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเพ่ิมศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เน้น “Value–Based Economy” ในลักษณะท า
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น้อยได้มาก (Do less get more) การพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรท าการเกษตรแบบผู้ประกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร มีการก าหนดแนวทางด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในการ เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้น าเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิด
การลดต้นทุนและขยายโอกาสทางการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้นั้น ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กร
และชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับของการพ่ึงพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน โดยยึด เกษตรกร
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนากลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั่นคือ การน าเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพ้ืนฐานไปสู่
การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน ให้มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางในการพัฒนา และการจัดการกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมาประยุกต์
ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม 
นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรยังต้องค านึงถึงการมีสุขภาวะที่ดีซึ่งได้ต้องอาศัยระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
หรือระบบอาหารที่ยั่งยืน การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารจะต้องด าเนินการหลายกิจกรรม เช่น การผลิต การปรุง
ประกอบอาหาร ถนอมอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดหา/ส ารองอาหารในภาวะปกติและยามวิกฤต การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งอาหารและการจัดท าบ้านเกษตรสมบูรณ์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร                       
            ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้และได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่ายหลากหลายสาขาอาชีพด้านสหวิชาชีพ 
ที่เก่ียวข้องทางการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้เกิดผู้น าเกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะเกื้อหนุน ให้เกิดการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพ่ือการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืนต่อไป 
 

3.วัตถุประสงค์ 
            3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่ม
ยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมี
ความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมเสร้างศักยภาพของชุมชนในการ
พ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง 
           3.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการด าเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหารใน
ระดับชุมชน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ 
          3.3 พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้
รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย 
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           3.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวดั โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  
 4.1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 
75 ราย กลุม่ละ 15 ราย 
 4.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 5 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
                - พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 20 ราย 
                - พัฒนาศักยภาพกลุ่มมบ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ smart group จ านวน 40 ราย 
         4.3 กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 13 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 195 ราย 
          4.4 เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่น จัดท าประกาศนียบัตรพร้อม
กรอบ จ านวน 1 ประเภท 
 

5. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 5.1.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 
                    1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจครัวเรือน 
 เป้าหมาย สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2563 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพ 
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบได้ จังหวัดละ 1 กลุ่ม 
 

ที ่ สถานที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย
(อ าเภอ/จังหวัด) จ านวน หน่วยนับ 

 1 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาภูเหล่า
จั่น ต าบลแกด า อ าเภอแกด า  
จังหวัดมหาสารคาม  20  ราย  7,000 อ าเภอ 

 
 ขั้นเตรียมการ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการให้กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทราบ  

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกกลุ่มที่มีการจัดกระบวนการจัดเวที 
ครบทั้ง 2 ระยะ ตามขั้นตอนพัฒนากลุ่มแม่บ้านสู่ Smart Group  
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                       วิธีการด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
                          ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าแผนการผลิตรายกลุ่ม วิเคราะห์ชุมชน 
พร้อมความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
           

 5.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร   
   5.2.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group 
1) สนับสนุนวัสดุเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 
จ านวน 1 กลุ่ม 
  

ที ่ สถานที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย
(อ าเภอ/จังหวัด) จ านวน หน่วยนับ 

 1 

 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนอง
บัวแดง ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม  15  ราย  5,000 อ าเภอ 

 
      กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
1.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร 
                            1.1.1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม
ยุวเกษตรกร เข้าร่วมโครงการตามจ านวนเป้าหมาย พร้อมก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุว
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอันดับแรก 
                              1.1.2) ส านักงานเกษตรจังหวัดแจ้งแผนปฏิบัติงานให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
                            1.1.3) ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม  ยุวเกษตรกร จ านวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ราย โดยเน้นให้กลุ่มยุวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหา/ประเด็น/หลักสูตร อาทิ กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร การวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุ่ม การจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร การฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร การพัฒนาผลงาน/กิจกรรม 
การตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
                           1.1.4) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ วิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียน จัดท า
แผนความต้องการและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดทราบ หลังจัดท าไม่เกิน 15 วันท าการ 
                          1.1.5) ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุตามแผนปฏิบัติงานและความต้องการของ
กลุ่มยุวเกษตรกร 
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   5.3 การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในระดับชุมชน 
 5.3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน 
 - วัสดุการเกษตรเมล็ดพันธุ์ /ต้นพันธุ์/พันธุ์สัตว์/ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ  

                        เป้าหมาย/จุดด าเนินการ 

ที ่ สถานที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

 1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ อ วาปีปทุม  5  ครัวเรือน  20,000 อ าเภอ 
  
                       วิธีด าเนินการ   
  ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดละ 1 
กลุ่ม ๆ 5 ครัวเรือน (พิจารณาจากข้อ 8 ขั้นตอนการด าเนินงาน) ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ (โดยพิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่ง) 
  1) เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
  2) เป็นพ้ืนที่ที่มีค่าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
  2.1) ด้านสุขภาพด ี
  2.2) ด้านสภาพแวดล้อม 
  2.3) การมีงานท าและรายได ้ 
  3) เป็นพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร (กรณีที่พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ ไม่มีกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร ให้รวมกลุ่มสตรีในภาคการเกษตรในพ้ืนที่ แล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยให้ด าเนินการตาม
คู่มือจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พ.ศ. 
2557) 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน
พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ หากว่าครัวเรือนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้เพ่ิมข้อมูลของสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน และในกรณีที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีพ้ืนที่การเกษตร 
ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
 5.5.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดท าแผนสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน   
  วัตถุประสงค์ : สร้างการรับรู้เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
ประเมินสถานการณ์เพ่ือวิเคราะห์พื้นที่ และจัดท าแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
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  สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้  
  1) ที่ท าการกลุ่มเป้าหมายที่ท าการคัดเลือก  
  2) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพ้ืนที่  
 3) สถานที่อ่ืนๆ เช่น โรงเรียน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และวัด เป็นต้น 
  บุคคลเป้าหมายและงบประมาณ : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรและคนในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 30 ราย จ านวน 1 ครั้ง ๆ ละ ๆ 1 วัน งบประมาณ 6,000 บาท  
  องค์ความรู้ที่จ าเป็น   
  1) การประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พ้ืนที่  
  2) การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมสี่วนร่วม 
  3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  4) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 
  5) การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer และแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (www.thaismartfarmer.net) 
  6) การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 
  เครื่องมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ : เช่น บัตรค า แผนผังต้นไม้ แผนที่ความคิด (Mind Map) 
แผนที่อาหารชุมชน ปฏิทินอาหาร เส้นแบ่งเวลา (Time Line) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการผลิต
รายบุคคลและกลุ่ม (IFPP) แบบประเมินความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรเพ่ือพัฒนาสู่Smart Group และแบบฟอร์ม
การประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เป็นต้น 
  ขั้นเตรียมการ  
  ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าที่    
ผู้เกี่ยวข้อง 
  2) แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมายและ
ชุมชนทราบ  
 

  ขั้นตอนการด าเนินงาน   
  1) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าการประเมินตนเอง ด้วยแบบฟอร์มการส ารวจและประเมิน
คุณสมบัติ  Smart Farmer และเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบระดับจังหวัดบันทึกผลลงระบบฐานข้อมูล
www.thaismartfarmer.net ด้วย (กรณีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ให้เกษตรกร
ท าการประเมินตนเองด้วย แต่ไม่ต้องบันทึกลงระบบฐานข้อมูล) 
  2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมี
เนื้อหา/หลักสูตร เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การประเมินสถานการณ์เพ่ือ
วิเคราะห์พื้นที่ การจัดท าแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และการจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  
  3) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าการประเมินและสรุปผลความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรเพ่ือ
พัฒนา สู่ Smart Group ก่อนด าเนินโครงการฯ (ตามแบบประเมินความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรสู่ Smart Group) 
และให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพ่ือใช้ในการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 
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  4) ให้ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ท าการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร ด้ วย
แบบฟอร์มการประเมินผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์มฯ เพ่ือใช้
ในการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ  
  5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวบรวมข้อมูล
ที่ได้ในข้อ 3. และท าการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน 
  6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันจัดท า
แผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน และจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) ตามผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ในข้อ 5) 
  7) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันเสนอองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
และสอดคล้องกับแผนที่ได้ในข้อ 6) เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2  
  8) รับสมัครและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพจากผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ อย่างน้อย จ านวน 5 ครัวเรือน จากคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบ 
  - มีความสามารถในการผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดปี 
  - สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้/ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 
  - มีการจัดการบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ดี 
   

5.6 การสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร 
 5.6.1 ประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดี เด่น  จัดท า
ประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ จ านวน 1 ประเภท เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานต่อสาธารณชน เป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป โดยมีคณะท างานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2562 ปี 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 

            

3.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 
 
 

            

3.1.1 จัดกระบวนการเรยีนรู้ ระยะ ท่ี 1
ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และ
จัดท าแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรยีนรู้
ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

   15         
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2562 ปี 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เศรษฐกิจครัวเรือน  

3.1.2 จัดกระบวนการเรยีนรู้ ระยะที่ 2 
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่ง
เรียนรูต้้นแบบด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 

    15        

3.2 พัฒนาศักยภาพกลุม่แม่บ้าน
เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู ่Smart 
Group 

            

3.2.1 จัดกระบวนการเรยีนรู้ ครัง้ที่ 1 
เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ 
จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart 
Group 

  15 15         

3.2.2 จัดกระบวนการเรยีนรู้ ครัง้ที่ 2 
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่สู่ Smart 
Group 

    15 15       

3.3 พัฒนาบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อน
งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

            

3.3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่ม
ศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด 

       15     

4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
ยุวเกษตรกร 

            

4.1 การเสริมสร้างและพัฒนากลุ่ม 
ยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 

            

4.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุม่ยุวเกษตรกร
เพื่อเตรยีมความพร้อมสู่ Smart Group  

            

1) จัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาสู่ Smart Group ต้นแบบ 

            

(1) จัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ยุวเกษตรกร 

            

(2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับ
จังหวัด  

            

ครั้งท่ี 1     15        

ครั้งท่ี 2     25        
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2562 ปี 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.2 สนับสนุนวัสดุเพ่ือพ้ฒนาทักษะ
และอาชีพการเกษตรเบ้ืองต้นตาม
แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
ต้นแบบ 

        15    

5. การส่งเสรมิความมั่นคงด้านอาหาร
ในระดับชุมชน 

   
 

     
 

  

5.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสรา้ง
ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน 

   
 

     
 

  

  1) จัดกระบวนการเรยีนรูร้ะยะที่ 1 
สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดท า
แผนสร้างความมั่นคงดา้นอาหาร 
ในครัวเรือนและชุมชน 

  26 

 

     

 

  

 
  2) จัดกระบวนการเรยีนรูร้ะยะที่ 2 
พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและ 
เคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคง 
ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 

   

 

20     

 

  

   3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้าง
แหล่งอาหารระดับชุมชน 

   
 

      15  
 

  

 6 การสร้างความภาคภมูิใจในการสืบ
ทอดอาชีพเกษตรกร 

   
 

     
 

  

   - จัดท าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ             

 

7. ระยะเวลา 
             1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 ผลผลิต (Output) 
                  1) องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) จ านวน 
28 กลุ่ม สมาชิกจ านวน 270 ราย มีการรวมกลุ่ม ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กร
เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ในการจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการตัดสินใจด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางการแข่งขัน สามารถเพ่ิมศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้
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มีความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer และ Smart Group และสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
กิจกรรม มีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน 
                   2) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในจังหวัด มีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ สามารถเป็นกลไกในการจัดการ
เรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย  
                  3) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพเพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชนได้ 
         4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกี ยรติ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 

 ผลลัพธ์ (Outcome)  
          1) องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร)  
มีความเข้มแข็งเป็น Smart Group สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ
องค์กร การบริหารทุนและทรัพยากร การจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก การพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและ
องค์กรเกษตรกร การให้ความส าคัญกับชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายใน
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มอย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเพิ่มศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
ความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
          2) เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและกลุ่ม
เครือข่าย 

 ตัวช้ีวัด 
     - เชิงปริมาณ  
 1) ร้อยละของจ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมีผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ 
2) ร้อยละของจ านวนสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 6 
ด้าน ต่อไปนี้ 
     - ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
     - ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 
     - ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก 
      - ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร 
     - ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน 
      - ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ 
 3) ร้อยละของจ านวนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 4 ด้าน ต่อไปนี้ 
     - ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
     - ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 
     - ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร 
     - ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน 
   4) จ านวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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           - เชิงคุณภาพ 
   1) สมาชิกองค์กรเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม สามารถบริหารจัดการกลุ่ม โดยการ
สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถ การด าเนินกิจกรรมตามปัญหาและความต้องการของสมาชิก สร้างเสริม
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้ใช้แผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) เพ่ือสร้างช่องทาง/วิธีการลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้กลุ่มของตนเอง  รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Group 
 2) ชุมชนมีแหล่งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นแหล่งกระจายความรู้และเป็นกลไกการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพให้เกษตรกรในชุมชน 
   3) เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิด
ความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ท าให้มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตร และพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรให้เกิดผลดีต่อประเทศ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดแนวทางในการพัฒนา การจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งการน าองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการด าเนินการ
เพ่ือการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
 1. นายปราโมทย์  วัฒนะ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
     กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทรศัพท์ 083 - 1475399 
              E-mail : mahasarakham207@gmail.com 
 2. นายสุภสิงห์  โพธิสนธ์ .ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร .โทรศัพท์ 089 - 0756661 
              E-mail : mahasarakham207@gmail.com 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 

 
๑. แผนงาน   บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

 

2. กิจกรรม    ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
 

3. ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 แกไขปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม 3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
5. กลยุทธ์หน่วยงาน : มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.1 การสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 5.1.9 (1) ส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ
หรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเชิงพ้ืนที่ เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่ของตนเองมี
มาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพ้ืนที่เขตเมือง รวมถึงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง มีช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคน มีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์ (ยุทธ 5 แผน
มลพิษและสิ่งแวดล้อม) 

7. นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

 

4. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิด

มลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งการเผา
ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อ
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การท าอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ท าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิต
ที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบด าเนินการควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ด าเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และน าเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการท าการเกษตรปลอดการเผาเพ่ือสนับสนุนการ
หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์  
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 

 

6. กิจกรรม/เป้าหมายด าเนินการรวม/งบประมาณรวม 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินการรวม 

งบประมาณรวม
(บาท) จ านวน

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา    
1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสรา้งเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 
      1) พื้นที่ 26 จังหวัดที่มีการเผาสูง 
          - จัดเวทีชุมชน (ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข้อมลูกระตุ้น 
            จิตส านึกเกษตรกร/เตรยีมความพร้อมในการแก้ไขปญัหา) 

 

2 
 

ต าบล 
 

18,000 
 

1.2 น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจดัการเศษวสัดุการเกษตรทดแทน 
      การเผา    
      1) พื้นที่ 26 จังหวัดที่มีการเผาสูง (เฉพาะน าร่องกลุ่มใหม่) 
 

2 
 

ต าบล 
 

60,000 
 

1.3 ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสนบัสนุนการด าเนินงาน ๑ โครงการ 

 

3,000 
 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

 

 

- 
 

- 
 

81,000 

 
 

 

7. พื้นที่ด าเนนิการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายกิจกรรม 
7.1 กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา  
                                       (จัดเวทีชุมชน : ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลกระตุ้นจิตส านึกเกษตรกร/ 
                                       เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา) 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 จงัหวัดมหาสารคาม - - 18,000 จังหวัด 
2 อ าเภอกันทรวิชัย 1 ต าบล - - 
3 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 1 ต าบล - - 

รวม 2 ต าบล 18,000 จังหวัด 
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เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา มีวิธีการ ดังนี้ 
1. ประชุมหารือและประสานความร่วมมือ/บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และ

ภาคเอกชน  
2. คัดเลือกและแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่

การเกษตรของต าบลน าร่อง 
3. จัดเวทีชุมชน/จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ความพร้อมของชุมชน และจัดท าแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผาใน
พ้ืนที่เกษตร รวมทั้งสร้างมาตรการทางสังคม กฎ ระเบียบ ข้อตกลงของชุมชนเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฯ ตลอดจน
ประมวลสรุปองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และก าหนดแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิต มุ่งสู่การท าการเกษตร
ปลอดการเผา รวมทั้งวางแผนและก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการเผาฯ ปี 2563 ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการให้สัตยาบันหยุด
การเผาฯ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน และควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เกษตรในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

4. เสนอแผนชุมชนที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในข้อ 3  เข้าสู่เวทีประชาคมในระดับต าบล และ
บูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนพิจารณาหาแหล่งสนับสนุน
งบประมาณในพื้นที่ตอ่ไป 

5. ประสานความร่วมมือและบูรณาการท างานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร   
   

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน 18,000 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

1. คา่อาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 80 ราย รายละ 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท 
เป็นเงิน 8,000 บาท  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 80 ราย รายละ 1 มื้อ 
มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเวทีชุมชน/จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นเงิน 6,000 บาท 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา  
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 จังหวัดมหาสารคาม - - 60,000 จังหวัด 
2 อ าเภอกันทรวิชัย 1 ต าบล - - 
3 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 1 ต าบล - - 

รวม 2 ต าบล 60,000 จังหวัด 
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เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
         ให้จัดท าจุดน าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
ด าเนินงาน (พ้ืนที่ ศพก. น าร่องกลุ่มใหม่ 2 แห่ง) เพ่ือใช้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา    
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน 6๐,000 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

1. ค่าจัดจ้างท าป้าย และจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดท าจุดน าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตร
ทดแทนการเผา เป็นเงิน 60,000 บาท 
  

           กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน 
 

ที ่ ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานเบิกจ่าย 
(จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน หน่วยนับ 

1 จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ 3,000 จังหวัด 
รวม 1 โครงการ 3,000 จังหวัด 

 

เงื่อนไขและวิธีการด าเนินงาน 
เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตรในช่วงวิกฤตโดยส ารวจข้อมูลพื้นที่ เฝ้า

ระวัง ติดตามสถานการณ์ รายงานผลช่วงวิกฤต ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด ด าเนินการในช่วงวิกฤต 
คือ ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563    
   

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณด าเนินการ จ านวน 3,000 บาท 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและน้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร กิจกรรมส่งเสริม
การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร จ านวน 3,000 บาท  
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8. แผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 

1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 

 

            
    

    1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
          ปลอดการเผา 
          1) พื้นที่ 26 จังหวัดที่มีการเผาสูง 
              - จัดเวทีชุมชน (ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข้อมลู              
                กระตุ้นจิตส านึกเกษตรกร/เตรียมความพร้อม 
                ในการแก้ไขปัญหา) 
 

            

     

    1.2 น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
          ทดแทนการเผา    
          1) พื้นที่ 26 จังหวัดที่มีการเผาสูง (เฉพาะน าร่องกลุ่มใหม่) 

            

    

    1.3 ติดตาม ให้ความช่วยเหลอื และสนับสนุนการด าเนินงาน             
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

   ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.    ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.   เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.    ก.ย. 
 

1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 
 

 

81,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

81,000 
 

- 
 

- 
 

- 
     

    1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 
          1) พื้นที่ 26 จังหวัดที่มีการเผาสูง 
              - จัดเวทีชุมชน (ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข้อมลูกระตุ้น 
                จิตส านึกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปญัหา) 
 

 

18,000         
 

18,๐๐๐    

     

    1.2 น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา    
          1) พื้นที่ 26 จังหวัดที่มีการเผาสูง (เฉพาะน าร่องกลุ่มใหม่) 
 

 

60,000         
 

60,๐๐๐    

     

    1.3 ติดตาม ให้ความช่วยเหลอื และสนับสนุนการด าเนินงาน 
 

 

3,000         
 

3,๐๐๐    
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10. ตัวช้ีวัด  
เชิงปริมาณ 

10.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 160 ราย 
10.2 มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพ้ืนที ่2 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
    10.1 เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา 

และการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบ ารุงดินท าให้โครงสร้างดินดีขึ้น 
    10.2 พ้ืนที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น 

 

11. ผลผลิต (Output) 
11.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 160 ราย 
11.2 มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 2 ต าบล และ 2 ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม  

 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
12.1 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

น าความรู้ที่ได้รับปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่การเกษตรปลอดการเผาไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา และ

การใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบ ารุงดินท าให้โครงสร้างดินดีขึ้น 
13.2 พ้ืนที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
 

14. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ในระดับจังหวัด 
ชื่อ นางสาวเกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท์มือถือ 084-7434247 
E-mail : mahasarakham207@gmail.com 
 

 
 


	คำนำ  สารบัญ
	โครงการฯ ต่อไฟล์ คง ๒ ปี ๒๕๖๓

