
ตัวอย่างโครงการ 
โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
************************ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเสริมสร้าง
การผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับไปสู่การท าเกษตรที่ยั่งยืน และเป็นมิตร                    
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์             
ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยเร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัย
และพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยขยายผลการท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ท าการเกษตร
ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทาง
ปฏิบัติ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ  

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการท าการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

ชื่อโครงการที่ 1 :  โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนที่ส าคัญแนวทางหนึ่ง ได้แก่ ด้านการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนส่งเสริมให้
เกษตรกรรายย่อยปรับไปสู่การท าเกษตรที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
นอกจากนั้นก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยเร่งรัดการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย  วิสาหกิจชุมชน ส่วนแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยขยายผลการท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตส านึกให้
เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ท าการเกษตรให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ฯ ส่วนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการด้านเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนา และส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพท า
การเกษตรอย่างยั่งยืน 
  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่             
ตามมาตรา 11 (8) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร นอกจากนั้นก าหนดให้          
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สภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 33 (1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กร
เกษตรกรภายในจังหวัด และมาตรา 33 (5) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่เกษตรกร และยุวเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน    
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ก าหนดนโยบายให้ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/ส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด ด าเนินโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่ว
แผ่นดิน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งมีภูมิปัญญาด าเนินการผลิต หรือแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 
ได้ประสบผลส าเร็จในด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพการผลิต เป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
ขยายผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงศึกษาเรียนรู้ต่อไป โดยก าหนดเป้าหมายด าเนินการไว้จังหวัดละ 2 สัมมาชีพ
ต้นแบบ ซึ่งผลจากการด าเนินงานของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จ านวน 60 จังหวัด ปรากฏว่า มีเกษตรกรสัมมาชีพ
ต้นแบบ จ านวน 177 สัมมาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจังหวัดที่ด าเนินโครงการ โดยสัมมาชีพต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมมีมากที่สุด จ านวน 53 สัมมาชีพ คิดเป็นร้อยละ 29.94 ของสัมมาชีพทั้งหมด 
รองลงมา คือ สัมมาชีพด้านพืชไร่ พืชสวน จ านวน 20 สัมมาชีพ คิดเป็นร้อยละ 28.25 ส่วนสัมมาชีพด้านปศุสัตว์ ด้าน
ข้าว                   ด้านประมง และด้านเกษตรเชิงท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 9.60 ร้อยละ 9.60 ร้อยละ 3.39 และร้อย
ละ 2.26 ตามล าดับ โดยมีเกษตรกรที่เข้าศึกษาเรียนรู้จากแปลงต้นแบบ จ านวน 5,423 ราย จากผลการด าเนินงานที่สูง
กว่าเป้าหมายดังกล่าวสามารถขยายผลสร้างเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบในระดับต าบลต่อไป ทั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “สภาเกษตรกรแห่งชาติ                      
เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกรและ
เครือข่าย ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการจัดฟาร์ม สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติและแบ่งปันความรู้แก่
เกษตรกรอ่ืน รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรสู่ เกษตร
อุตสาหกรรม ด้านการจัดตั้ง และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้า รวมทั้งการสร้างเครือข่าย 
การใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การแปรรูปขั้นต้น และ SME เกษตร 

  สภาเกษตรกรแห่งชาติมีกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต าบล 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรในระดับหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลนั้นๆ และเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ                       
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบลในอ าเภอนั้นๆ ในการรับข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร                 
และเสนอความต้องการแก้ไขปัญหา เพ่ือเชื่อมโยงส่งไปยังสภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ด าเนินการประมวลข้อเท็จจริงของปัญหา จัดท าข้อเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการจัดการ
ปัญหาจากล่างสู่บน ในขณะเดียวกันสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดก็สามารถด าเนินนโยบาย โครงการหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านกลไกสภาเกษตรกรจังหวัดลงสู่เครือข่ายสภาเกษตรกรอ าเภอ               
และสภาเกษตรกรต าบล ลงสู่เกษตรกรจากบนลงล่างเช่นเดียวกัน ดังนั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้จัดท าโครงการ              
ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือเป็นต้นแบบในการขยายผลการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบเกษตรรมยั่งยืน พัฒนายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร อีกทั้งสามารถน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับประยุกต์ใช้พัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์ม 
ตลอดจนรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ ท าให้ เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้                                    
และสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศต าบลละ              
1 ศูนย์/ราย 
  2.2 เพ่ือขยายผลการท าเกษตรจากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯต าบลละ 1 ศูนย์ สู่เกษตรกรในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ต าบลละ 1 หมู่บ้านๆละ 30 ราย 
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3. เป้าหมาย ปี 2562 –ปี 2564 รวม 3 ปี 
  3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต าบลละ              
1 ศูนย์/ราย รวม 3 ปี จ านวน 5,439 ศูนย์/ราย แยกเป็นรายปี ดังนี้ 
   - ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,813 ศูนย์/ราย 
   - ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,813 ศูนย์/ราย 
   - ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,813 ศูนย์/ราย 

  3.2 ขยายผลการท าเกษตรจากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ต าบลละ 1 ศูนย์ สู่เกษตรกรในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ต าบลละ 1 ศูนย์/หมู่บ้าน เกษตรกรหมู่บ้านละ 30 ราย รวม 5,439 หมู่บ้าน รวมเกษตรกร 163,170 ราย 
แยกเป็น 3 ปี ดังนี้ 
   - ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
   - ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
   - ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
4. พื้นที่ด าเนินงาน 
  77 จังหวัดทั่วประเทศ 

5. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1   สร้างเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบลทั่วประเทศ 
         ต าบลละ 1 ศูนย์ 

ขั้นที่ 1 สร้างกลไกเพ่ือด าเนินโครงการ 
  1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบส่วนกลาง ซึ่งมีองค์ประกอบรูปแบบ
ประชารัฐ ได้แก่ ผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวม 21 คน                   
โดยประชุมปีละ 6 ครั้ง เพ่ือ 
   (1) ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลละ 1 ศูนย์ และก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายเพ่ือขยายผลเข้าร่วมโครงการ ต าบลๆละ 
1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย 
   (2) ก าหนดแนววิธีด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้เป็นศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อม และการขยายผลสู่เกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมาย 
   (3) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของจังหวัดต่างๆ 
   (4) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน เพ่ือก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
  1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคราชการ                        
ภาคประชาชน และภาคเอกชน จังหวัดละ 35 ราย โดยประชุมปีละ 6 ครั้ง เพ่ือ 
   (1) ก าหนดแผนการด าเนินโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัด และแผนการด าเนินงานขยายผลสู่เกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมาย 
   (2) สนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เงินทุน และแหล่งตลาดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ และเกษตรกรหมู่บา้นเป้าหมายขยายผลที่เข้าร่วมโครงการ  
   (3) ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
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ขั้นที่ 2 คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบลทั่วประเทศต าบลๆละ 1 ศูนย์ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบลๆ
ละ 1 ศูนย์/ราย รวม 3 ปี 5,439 ศูนย์/ราย โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโครงการศูนย์
สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนกลางก าหนด เช่น 
   (1) เป็นเกษตรกรที่ท าการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) ยึดถือการปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3) ยินดีด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
   (4) ศึกษาเรียนรู้พัฒนาการเกษตรในไร่นาของตนเองมาโดยล าดับ 

ฯลฯ 
  2.2 การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ระดับจังหวัด คัดเลือกต าบลละ 1 ศูนย์/ราย จัดแบ่งเป็น 3 ประเภท โดยน า
แนวทางของมูลนิธิปิดทองหลังพระมาประยุกต์ จ าแนกประเภทได้ด้งนี้ 
  ประเภทที่ 1 “อยู่รอด” ได้แก่ ประเภทที่ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ อยู่ในระดับที่ท ากินได้พ้นความ                
อดอยาก ไม่ต้องไปกูเ้งินเพ่ือซื้ออาหารกิน มีอาหารกินตลอดปี 
  ประเภทที่ 2 “พอเพียง” ได้แก่ ประเภทที่ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ สามารถมีรายได้ใช้หนี้ได้บางส่วน 
หนี้ลดลง มีรายได้สม่ าเสมอ ชีวิตพอสบายขึ้น 
  ประเภทที่ 3 “ยั่งยืน” ได้แก่ ประเภทที่มีเงินออม พัฒนาตนเองด้วยล าแข้ง มีภูมิคุ้มกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก ด าเนินงานเป็นต้นแบบเพ่ือเผยแพร่ต่อไปได้ 
  2.3 จากนั้นคณะกรรมการด าเนินโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด ด าเนินการพัฒนายกระดับศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ยกระดับขึ้น
สู่ประเภทที่สูงขึ้นไป แม้ในประเภทที่ 3 ก็สามารถพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี              
และนวัตกรรมมาต่อยอด เพ่ือให้มีความพร้อมเป็นต้นแบบตัวอย่างเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบลที่คัดเลือกไว้ ให้มีความพร้อม
เป็นศูนย์ต้นแบบ เพ่ือการเผยแพร่ความรู้ 
  3.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ ประเภทที่ 1 จาก “อยู่รอด” 
ให้ขึ้นสู่ระดับ “พอเพียง” และจากระดับ “พอเพียง” ขึ้นสู่ระดับ “ยั่งยืน” ส่วนระดับ “ยั่งยืน” ก็สามารถพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อยอดปรับปรุงกิจกรรมในฟาร์มที่ท าอยู่เดิม มุ่งให้เพ่ิมรายได้             
ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น โดยเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯที่คัดเลือกไว้
จะได้รับการพัฒนาศักยภาพตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) ส ารวจข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์
สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล จ านวน 5,439 ศูนย์/ราย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล            
ต้นทุน – รายได้ทางการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง เพ่ือทราบชนิด/จ านวน/สินค้าเกษตร           
ที่ผลิต ราคาขาย ก าไร-ขาดทุน นอกจากนั้นมีข้อมูลรายได้นอกการเกษตร รายจ่ายในครัวเรือน ทรัพย์สิน และหนี้สิน 
ข้อมูลจากการส ารวจดังกล่าว เมื่อน าไปวิเคราะห์แล้วเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯจะทราบสถานภาพของครอบครัว
ตนเองในปัจจุบัน ปัญหา และกิจกรรมเกษตรในครัวเรือนที่ควรต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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   (2) เจ้าหน้าที่น าข้อมูลที่ส ารวจมาบันทึก วิเคราะห์ และประมวลผลให้ เข้าใจง่าย                           
รวม 5,439 ศูนย์/ราย 
   (3) น าเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      
ศึกษาดูงานเกษตรกรที่ด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส าเร็จ หรือศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือน าความรู้ ไปปรับปรุงกิจกรรมเกษตรในฟาร์ม รวมทั้งน าเกษตรกร
ไปศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการ ที่ศูนย์/สถานีทดลองของหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้การพัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์มในขั้นตอน
ใดของโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น การผลิต (เตรียมดิน ใช้พันธุ์ วิธีปลูก) การดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ให้อาหาร            
ใช้ยาป้องกันก าจัดศัตรูพืช ระบบน้ า) การแปรรูป (หีบห่อ การสีข้าว การบรรจุภัณฑ์) การจ าหน่าย ทั้งนี้การ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในฟาร์มดังกล่าว ท าให้ได้ผลผลิตที่แตกต่าง พัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน หรือเพ่ิมมูลค่า 
จ านวนเกษตรกร 5,439 ศูนย์/ราย หลักสูตร 5 วัน 
   (4) จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในฟาร์ม ได้แก่ น้ า ดิน 
เกษตรกรรม พลังงานทดแทน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม 
เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางการแปรรูป และการตลาดตามแนวประชารัฐ ได้แก่ 
    1) วางแผนและด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น ขุดสระเก็บน้ าในไร่นา บ่อบาดาล 
    2) การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยจัดเก็บตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์ แล้วปรับปรุง
คุณภาพดินตามค่าการวิเคราะห์ เน้นแนวทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงสารเคมี เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด โดโลไมท์                   
เป็นต้น 
    3) พลังงานทดแทน เช่น ผลิตแก็สชีวภาพ โซล่าเซลล์ต้นแบบแสงอาทิตย์ 
    4) ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกไม้ยืนต้น เพ่ือสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจในอนาคต ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุงการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP สินค้าปลอดภัย 
    5) เกษตรกรรม โดยปรับปรุงกิจกรรมเกษตรด้านการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์น้ า 
หรือปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดที่มีศักยภาพเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างรายได้เพ่ิม 
    6) การแปรรูป และการตลาด โดยพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น เช่น             
คัดเกรด หีบห่อ มันเส้น โรงสีเล็กฯ พร้อมประสานภาคเอกชนสนับสนุนแหล่งตลาดจ าหน่ายผลผลิต 

  ทั้งนี้โดยการประสานหน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานเอกชน เจ้าขององค์ความรู้/
นวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมเกษตร แก่เกษตรกรเพ่ือน าไปประยุกต์ต่อยอดกิจกรรมเกษตรที่ท าอยู่เดิม 
รวมจ านวนเกษตรกรที่รับการถ่ายทอดความรู้ข้างต้น 5,439 ศูนย์/ราย จ านวน 5 ครั้งๆละ 2 วัน 
   (5) ประสานหน่วยงานขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนพัฒนาการเกษตรในฟาร์ม
ของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สภาเกษตรกรจังหวัดส ารวจรวบรวมความ
ต้องการปัจจัยการผลิต จ าแนกชนิดและจ านวนปัจจัยการผลิตที่ศูนย์สัมมาชีพต้องการแล้วประสานเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ขอรับการสนับสนุนสระเก็บน้ าขนาดเล็กในไร่นาจากสถานีพัฒนาที่ดิน ด้านปศุสัตว์ 
ประสานขอรับการสนับสนุนจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นต้น 
   (6) รวบรวมองค์ความรู้จากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เผยแพร่ โดยสรุปสาระส าคัญองค์ความรู้ เทคนิควิธีด าเนินกิจกรรมเกษตรที่ประสบผลส าเร็จ ตั้งแต่เริ่มการผลิต             
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด ซึ่งแต่ละข้ันตอนมีปัจจัยส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จ จากนั้น               
จัดท ารูปเล่มและบันทึกเป็นฐานข้อมูลเตรียมไว้เผยแพร่ต่อไป จ านวน 5,439 ศูนย์/ราย 
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ขั้นที่ 4 จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจแนวทางด าเนินโครงการและติดตามผลการด าเนินโครงการ  โดยด าเนินการจัด
ประชุมสัมมนาแก่เกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
  4.1 ประชุมชี้แจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางด าเนิน
โครงการแก่เกษตรกรก่อนเริ่มโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินโครงการ                          
และผลที่คาดว่าจะได้รับ แนวทางปฏิบัติตามโครงการของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ เกษตรกรศูนย์ฯจะเข้าใจ
ภาพรวมโครงการ และเตรียมความพร้อมสถานที่ กิจกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการ จ านวนเกษตรกรศูนย์ฯ 
5,439 ศูนย์/ราย หลักสูตร 2 วัน 
  4.2 ประชุมชี้แจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ โดยระหว่างด าเนินโครงการ เมื่อเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ด าเนินการพัฒนากิจกรรม
เกษตรในฟาร์มไปช่วงระยะหนึ่ง ควรจัดประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่บางศูนย์
ต้นแบบฯด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จเด่น แก่เกษตรกรศูนย์ต้นแบบอ่ืน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งหารือปัญหา
อุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งบางปัญหาเกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง แต่บางประเด็นปัญหาต้องประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดจนติดตามเร่งรัดการด าเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผน จากนั้น
รวบรวมจัดท าสรุปรายงานผลความก้าวหน้า จ านวนเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ 5,439 ศูนย์/ราย หลักสูตร 2 วัน 
  4.3 ประชุมชี้แจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพฯ ครั้งที่ 3 โดยประชุมเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ช่วง
หลังสิ้นสุดโครงการแต่ละปี เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานของศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ หลังสิ้นสุดโครงการ จัดท าข้อมูล
ผลการด าเนินงานของศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯที่มีผลงานเด่น หารือถอดบทเรียนผลการด าเนินงานแต่ละปี เพ่ือก าหนด
แนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้ และขยายผลจากเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบฯ ระดับต าบลไปสู่เกษตรกรหมู่บ้าน
เป้าหมายต่อไป จ านวนเกษตรกรศูนย์ต้นแบบฯ 5,439 ศูนย์/ราย หลักสูตร 2 วัน 
 
กิจกรรมที่ 2  ขยายผลการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โดยน าองค์ความรู้ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลสู่หมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่
ต้นแบบ ต าบลละ 1 ศูนย์/ 1 หมู่บ้านๆละ 30 ราย รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน เกษตรกรหมู่บ้านละ 30 ราย รวม
เกษตรกร 163,170 ราย แยกเป็นรายปีได้ดังนี้ 
   - ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  จ านวน  ๑,๘๑๓  หมู่บ้าน  เกษตรกร  ๕๔,๓๙๐  ราย 
   - ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  จ านวน  ๑,๘๑๓  หมู่บ้าน  เกษตรกร  ๕๔,๓๙๐  ราย 
   - ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑,๘13  หมู่บ้าน  เกษตรกร  ๕๔,390  ราย 

ทั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
  ๑.๑) พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านขยายผลโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลละ ๑ หมู่บ้าน รวม 5,439 หมู่บ้าน แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ปี โดยคณะกรรมการด าเนินโครงการ
ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ส่วนกลางก าหนด เช่น 
   - เป็นหมู่บ้านมีความร่วมมือด าเนินกิจกรรมส่วนรวม และยึดแนวพ่ึงพาตนเอง 

ฯลฯ 
1.2) ประชุมชาวบ้านครั้งที่ 1 ชี้แจงเกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ

และวิธีการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรรายครัวเรือน พร้อมรับสมัครอาสาสมัครช่วยส ารวจข้อมูล 
รวมทั้งรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจไปศึกษาดูงานศูนย์สัมมาชีพต้นแบบระดับต าบล หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพ้ืนที่ใกล้เคียงต าบลละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน เกษตรกรหมู่บ้านละ 
30 ราย รวมเกษตรกร 163,170 ราย ประชุม 1 วัน แยกเป็นรายปี ดังนี้ 
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   - ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 

1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผล พร้อมน าผู้แทนเกษตรกรในหมู่บ้านที่สนใจไปศึกษาดูงานศูนย์
สัมมาชีพต้นแบบระดับต าบล หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ใกล้เคียงต าบลละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
10 ราย รวม 3 ป ี5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 ราย รวมเกษตรกร 54,390 ราย สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร 
3 วัน แยกเป็นรายปีได้ดังนี้  

- ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 18,130 ราย 
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 18,130 ราย 
- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 18,130 ราย 

  1.4 จัดอบรมหลักสูตร “การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร”แก่อาสาสมัครช่วย
ส ารวจข้อมูล จ านวน 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ราย รวม 5,439 ราย หลักสูตร 3 วัน  

  1.5 อาสาสมัครด าเนินการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมาย 
โดยอาสาสมัครปฏิบัติงานส ารวจหมู่บ้านละ 1 คน รวม 5,439 หมู่บ้าน ด าเนินการส ารวจ 3 วัน โดยส ารวจเกษตรกร  
3 ปี หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย  

  1.6 ด าเนินการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ วิเคราะห์และประมวลผลให้เข้าใจง่าย 5,439 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย ค่าใช้จ่ายแบบฟอร์มละ 100 บาท  

  1.7 ประชุมชาวบ้านครั้งที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ผู้แทน อปท. หน่วยงานราชการ องค์การภาคประชาชน เอกชนที่เกี่ยวข้องรูปแบบประชารัฐรวม 5,439 
หมู่บ้าน หมูบ้านละ 40 ราย รวม 217,560 ราย เพ่ือ 

(1) เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ 
(2) ระดมความคิดเห็นสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 
(3) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพภูมิ

สังคม 
  1.8 ก าหนดหลักสูตรการประชุม 2 วัน โดยมีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายปีได้
ดังนี้ 

- ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 

 
ขั้นที่ 2 ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ 
  2.1 จัดประชุมเกษตรกรครั้งที่ 3 เพ่ือเริ่มด าเนินกิจกรรมเกษตรในหมู่บ้านขยายผลแก่เกษตรกร               
รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย หลักสูตร 4 วัน แยกเป็นรายปีดังนี้  

- ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 

  2.2 มิติเกษตรกรรม ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตในหมู่บ้านตามชนิดพืช/ปศุสัตว์/สัตว์น้ า หรือตาม
ลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืนที่จะด าเนินการเช่นเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ  
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 (1) เลือกตั้งประธาน และกรรมการกลุ่มผู้ผลิต, ก าหนดระเบียบของกลุ่ม  
 (2) ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
 (3) วางแผนด าเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน โดยค านึงถึงกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่  

        3.1) แหล่งน้ ากรณีพ้ืนที่มีสภาพปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ควรด าเนินการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น โครงการชลประทานจังหวัด สถานี พัฒนาที่ดินจังหวัด ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์ การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนแหล่งน้ าตามสภาพพ้ืนที่ เช่น 
    - ก่อสร้างสระเก็บน้ าขนาดเล็กในไร่นาขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร 
    - ก่อสร้างฝายชุมชนกักเก็บน้ า  
    - ขุดบ่อบาดาลเพ่ือใช้ในการเกษตร 
        ทั้งนี้ยึดหลักให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง อาจในรูปแบบช่วยแรงงานก่อสร้าง
หรือออกเงินสมทบบางส่วนเป็นต้น  
        3.2) คุณภาพดิน เกษตรกรในพ้ืนที่ประสานสถานีพัฒนาที่ดิน เก็บตัวอย่างดินส่ ง
วิเคราะห์ แล้วปรับปรุงดินตามผลวิเคราะห์ จัดท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ฯลฯ 
        3.3) การอนุรักษ์ป่าไม้ ส ารวจเกษตรกรที่ประสงค์ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น เพ่ือประสาน
หน่วยงานผลิตพันธุ์กล้าไม้ในพ้ืนที่ เพ่ือขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ ปลูกเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและสร้างความมั่นคงรายได้ในอนาคต 

  2.3 ประชุมจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรหรือส่งเสริมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเดิมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง โดย
สนับสนุนให้เกษตรกรซึ่งรวมเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ เป็นกลุ่มย่อยๆ ในหมู่บ้าน ให้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่ม/
องค์กร ระดับหมู่บ้านในรูปแบบนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคลตามความสมัครใจ เพ่ือพัฒนาให้กลุ่ม/องค์กรสามารถ
ด าเนินธุรกิจ/กิจการให้บริการตามความต้องการของสมาชิก ได้แก่ สินเชื่อ รวมทั้งแปรรูป จ าหน่าย และกิจกรรมแนะน า
งานฟาร์มใบเป็นต้น โดยจัดประชุมอบรมเกษตรกรเป้าหมาย รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย               
รวม 163,170 ราย ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน แยกเป็นรายปี ดังนี้  
 

- ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 
- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย 

   เนื้อหาของการประชุมอบรม  ได้แก่  
- เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร 
- วางแผนด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
- รับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิชาการเกษตร 
- กลุ่ม/องค์กรระดมทุน หรือประสานแหล่งเงินทุนเพ่ือเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน  

    เงินทุนส าหรับด าเนินธุรกิจ/กิจการ ตามแผน 
- กลุ่ม/องค์กร ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการเกษตรกรสมาชิกตามแผน 
 
ทั้งนี้การพัฒนาพ้ืนที่ในส่วนของมิติเกษตรกรรม และการจัดตั้งสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/

องค์กรเกษตรกร ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดควรประสานรวบรวมรายละเอียด
ความต้องการปัจจัยในการผลิตชนิดและจ านวนกิจกรรมเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย เพ่ือประสานเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามรูปแบบหรือลักษณะโครงการที่หน่วยงานก าหนด เช่น ความต้องการ
ขุดบ่อบาดาล ประสานขอรับการสนับสนุนจากส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต สระเก็บน้ าในไร่นา และการปรับปรุง
บ ารุงดิน ประสานขอรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน เมล็ดพันธุ์ข้าวขอรับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
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ต.ย.โครงการส ารองตามแผนแม่บทฯ/แกว้/ต.ค.60 
 

ส่วนพันธุ์สัตว์ขอรับการสนับสนุนจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส่วนการพัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร ประสาน
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และภาคเอกชนเป็นต้น  

ขั้นที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
 สภาเกษตรกรจังหวัดและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือ  
 3.1) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา  
 3.2) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานสิ้นปี ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา 
 3.3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินโครงการ 

  ทั้งนี้ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จังหวัดละ 2 ราย 
จ านวน 77 จังหวัด รวม 154 ราย ออกปฏิบัติงานติดตามผลการปฏิบัติงานรวม 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1 วัน  
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ต.ย.โครงการส ารองตามแผนแม่บทฯ/แกว้/ต.ค.60 
 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รับผิดชอบ
กิจกรรมท่ี 1 สร้างกลไกเพ่ือด าเนินโครงการและสร้างศูนย์
สัมมาชีพต้นแบบระดับต าบล
ข้ันท่ี 1 สร้างกลไกเพ่ือด าเนินโครงการ
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 21 คน ปีละ 6 คร้ัง 1,254,960 6 คร้ัง 6 คร้ัง 6 คร้ัง สกช.

418,320 418,320 418,320

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการระดับจังหวัด 35 คน  ปีละ 6 คร้ัง 44,561,700 6 คร้ัง 6 คร้ัง 6 คร้ัง สกจ.
14,853,900 14,853,900 14,853,900

 
ข้ันท่ี 2 คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบระดับต าบล 5,439 ศูนย์/ต าบล  - 1,813 ศูนย์ 1,813 ศูนย์ 1,813 ศูนย์ คกก.ด าเนิน

 -  -  - โครงการจังหวัด

ข้ันท่ี 3 พัฒนาศูนย์สัมมาชีพต้นแบบระดับต าบล
3.1.1 ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร 77 จังหวัดๆละ 2 ราย 4,296,600 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงาน สกจ.
โดยพนักงานและสมาชิก สกจ. ด าเนินการส ารวจ  รวม 154 ราย ปฏิบัติงาน 1,432,200 1,432,200 1,432,200 สมาชิก สกจ.

 6 วัน  ส ารวจ 5,439 ราย

3.1.2 บันทึก วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลท่ีได้จาการส ารวจ 5,439 ราย 543,900 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย จ้าง จนท.
181,300 181,300 181,300

3.1.3 น าเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบศึกษาดูงานกิจกรรม 5,439 ราย 61,820,100 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงาน สกจ.
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีโครงการอันเน่ือง หลักสูตร 5 วัน 20,606,700 20,606,700 20,606,700 สมาชิก สกจ.
มาจากพระราชด าริรวมท้ังน าเกษตรกรไปศึกษาดูงานการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม ท่ีหน่วยงานทดลอง/วิจัย

6. ปฎิทินการปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลัก
ปีงบประมาณ
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ต.ย.โครงการส ารองตามแผนแม่บทฯ/แกว้/ต.ค.60 
 

 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รับผิดชอบ

3.1.4 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การวางแผนพัฒนาเกษตร 5,439 ราย ปีละ 35,456,100 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงานสกจ.

ในฟาร์ม 5 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน 11,818,700 11,818,700 11,818,700 สมาชิก สกจ.

3.1.5 ประสานหน่วยงานราชการขอรับการสนับสนุนปัจจัย 5,439 ราย  - 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงานสกจ.

การผลิตให้แก่เกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ  -  -  - สมาชิก สกจ.

3.1.6  รวบรวมองค์ความรู้ จากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบจัดท า 5,439 ราย 6,739,950 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงานสกจ.

รูปเล่มและบันทึกเป็นฐานข้อมูล 2,246,650 2,246,650 2,246,650 สมาชิก สกจ.

ข้ันท่ี4 จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจแนวทางด าเนิน

โครงการ และติดตามผลการด าเนินโครงการ

4.1 จัดประชุมช้ีแจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบคร้ังท่ี 1 5,439 ราย 16,791,360 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงานสกจ.

เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางด าเนินโครงการ หลักสูตร 2 วัน 5,597,120 5,597,120 5,597,120 สมาชิก สกจ.

4.2 จัดประชุมช้ีแจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ คร้ังท่ี 2 5,439 ราย 16,791,360 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงานสกจ.

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ หลักสูตร 2 วัน 5,597,120 5,597,120 5,597,120 สมาชิก สกจ.

4.3 จัดประชุมช้ีแจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบคร้ังท่ี 3 5,439 ราย 16,791,360 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงานสกจ.

เพ่ือรวบรวมผลงานหลังส้ินสุดโครงการ หลักสูตร 2 วัน 5,597,120 5,597,120 5,597,120 สมาชิก สกจ.

205,047,390 68,349,130      68,349,130    68,349,130     รวมกิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมหลัก
ปีงบประมาณ
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ต.ย.โครงการส ารองตามแผนแม่บทฯ/แกว้/ต.ค.60 
 

 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รับผิดชอบ
กิจกรรมท่ี 2 ขยายผล การพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ
ข้ันท่ี 1 คัดเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู้ และ
ก าหนดโครงการ/กิจรรมการพัฒนา
1.1 พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านขยายผลโครงการต าบลละ 5,439 หมู่บ้าน  - 1,813 หมู่บ้าน 1,813 หมู่บ้าน 1,813 หมู่บ้าน คกก.ด าเนินงาน
1 หมู่บ้าน โครงการจังหวัด

1.2 ประชุมชาวบ้านคร้ังท่ี 1 5,439 หมู่บ้านละ 30 ราย 83,766,600 54,390 ราย 54,390 ราย 54,480 ราย พนักงานสกจ.
  - ช้ีแจงแนวทางด าเนินโครงการ รวม 163,170 ราย 27,922,200 27,922,200 27,922,200 สมาชิกสภจ.
  - การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร หลักสูตร 1 วัน
  - รับสมัตรเกษตรกรไปศึกษาดูงาน

1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผล พร้อมน าเกษตรกร 5,439 หมู่บ้านละ 10 ราย 208,705,950 18,137 ราย 18,137 ราย 18,137 ราย พนักงานสกจ.
ศึกษาดูงานศูนย์สัมมาชีพต้นแบบและโครงการอันเน่ือง รวม 54,390 ราย 69,568,650 69,568,650 69,568,650 สมาชิกสภจ.
มาจากพระราชด าริ หลักสูตร 3 วัน

1.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ 5,439 ราย 30,434,940 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงานสกจ.
ของครัวเรือนเกษตรกรแก่อาสาสมัตร หลักสูตร 3 วัน 10,144,980 10,144,980 10,144,980 สมาชิกสภจ.

1.5 อาสาสมัครด าเนินการส ารวจข้อมูล อาสาสมัตร 5,439 คน 19,036,500 1,813 ราย 1,813 ราย 1,813 ราย พนักงานสกจ.
ส ารวจข้อมูลเกษตรกร 6,345,500 6,345,500 6,345,500 สมาชิกสภจ.

163,170ราย

1.6 ด าเนินการบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจวิเคราะห์และ 5,439 หมู่บ้านๆละ 30 ราย 4,158,000 54,490 ราย 54,490 ราย 54,490 ราย จ้างพนักงาน
ประมวลผลให้เข้าใจง่าย รวม 163,170 ราย 1,386,000 1,386,000 1,386,000

กิจกรรมหลัก
ปีงบประมาณ
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ต.ย.โครงการส ารองตามแผนแม่บทฯ/แกว้/ต.ค.60 
 

 
 

 
 
  

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รับผิดชอบ
1.7 ประชุมชาวบ้าน คร้ังท่ี 2 และผู้ท่ีเก่ียวข้องรูปแบบ 5,439 หมู่บ้านๆละ40 ราย 382,334,700 72,520 ราย 72,520 ราย 72,520 ราย พนักงานสกจ.
ประชารัฐ รวม 217,560 ราย 127,444,900 127,444,900 127,444,900 สมาชิกสกจ.
  - เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย แยกเป็น 3 ปี

  - ก าหนดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาแก้ไขปัญหา

ข้ันท่ี 2 ด าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ี
2.1 จัดประชุมชาวบ้านคร้ังท่ี 3 เพ่ือเร่ิมด าเนินกิจกรรม 5,439 หมู่บ้านๆละ30 ราย 471,508,200 54,390 ราย 54,390 ราย 54,390 ราย พนักงานสกจ.
เกษตรในหมู่บ้านขยายผล รวม 163,170 ราย และรวม 1,813 กลุ่ม/องค์กร 1,813 กลุ่ม/องค์กร 1,813 กลุ่ม/องค์กร สมาชิกสภจ.

ตัวจัดต้ังกลุ่ม/องค์กร 5,439 157,169,400 157,169,400 157,169,400 พด.ปศ.ปม.
กลุ่ม/องค์กร แยกเป็น 3 ปี กษ. สกจ.

ข้ันท่ี 3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 77 จังหวัดๆละ 2 คน 4,851,000 1,813 หมู่บ้าน 1,813 หมู่บ้าน 1,813 หมู่บ้าน พนักงานสกจ.
  ติตตามความก้าวหน้าหมู่บ้านขยายผลโครงการ รวม 154 คน ปฏิบัติงาน 1,617,000 1,617,000 1,617,000 สมาชิกสกจ.

5,439 หมู่บ้านๆละ 2 วัน

1,204,795,890 401,598,630 401,598,630 401,598,630

1,409,843,280 469,947,760 469,947,760 469,947,760

รวมกิจกรรมท่ี 2 ขยายผลศูนย์ต้นแบบสู่หมู่บ้าน

รวมกิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2

กิจกรรมหลัก
ปีงบประมาณ
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
  รวม 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณ รวม 3 ปี เป็นเงิน 1,409,843,280 บาท  
             (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

 - ปีงบประมาณ 2562  เป็นเงิน 469,947,760 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2563  เป็นเงิน 469,947,760 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2564  เป็นเงิน 469,947,760 บาท 

 
9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
    หน่วยงานหลัก   ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
    หน่วยงานร่วมด าเนินการ  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด โครงการ
ชลประทานจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานการค้าภายในจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 
 
10. ตัวช้ีวัด 
      10.1 เชิงปริมาณ 
              (1) ร้อยละ 70 ของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ         
ต าบล สามารถพัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์มได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม 
     (2) ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถขยายผลท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ        
พอเพียงได ้
      10.2 เชิงคุณภาพ  
     (1) ร้อยละ 60 ของกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านขยายผลสามารถด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการ สมาชิก
รวม 3 ปี 3,263 องค์กรเฉลี่ยปริมาณธุรกิจองค์กรละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 48.95 ล้านบาท 
     (2) ร้อยละ 70 ของเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลสามารถลดรายจ่ายทางการเกษตร รายจ่าย
ในครัวเรือน รวมทั้งสามารถเพ่ิมรายได้เฉลี่ยปีละ 14,400 บาท/ครัวเรือน รวม 114,219 ราย มูลค่า 1,644 
ล้านบาท 
 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 เกษตรกรที่ข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนไปท าเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้
สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากการผลิตเชิงเดียว เกิดความมั่งคงในอาชีพ 
 11.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาองค์ความรู้การท าเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการเทคโนโลยี/นวัตกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ต่อยอกกิจกรรมเกษตรที่ท าอยู่เดิม 
 11.3 เกิดความร่วมมือของเกษตรกรในพ้ืนที่รวมกลุ่มด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
 11.4 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ผู้เสนอโครงการ .............................................................. 
                    (……………………………………………………..) 

ต าแหน่ง.........................................................................   
     
 

                                                        
ผู้เห็นชอบโครงการ ............................................................ 

(……………………………………………………..) 
ต าแหน่ง.........................................................................       

 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ ............................................................. 

(………………………………………………………..) 
ต าแหน่ง.........................................................................       
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ต.ย.โครงการส ารองตามแผนแม่บทฯ/แกว้/ต.ค.60 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
1. กิจกรรมที ่1 สร้างเกษตรกรศนูย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงระดบัต าบล 5,439 ศูนย์/ราย 
    1.1 สร้างกลไกเพื่อด าเนินโครงการ 
          - ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯส่วนกลาง 
          - ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการระดับจังหวัด 
    1.2 คัดเลือกเกษตรกรศูนยส์ัมมาชีพต้นแบบฯ 
    1.3 พัฒนาศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5,439 ศูนย/์ราย 
          - ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 
          - น าเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯศึกษาดูงาน 
          - ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะหส์ภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน และก าหนดแผนพัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์ม 
          - จัดอบอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนากิจกรรมเกษตรตามที่เกษตรกรต้นแบบประสงค์ก าหนดแผนไว ้
          - รวบรวมความต้องการปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรศูนยส์ัมมาชีพต้นแบบฯเพื่อประสานขอรบัการสนับสนุนหน่วยงานที่รับผดิชอบ 
          - รวบรวมองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบฯจดัท ารูปเลม่ 
    1.4 จัดประชุมสมัมนา เพื่อสรา้งความเข้าใจแนวทางด าเนินโครงการ/ตดิตามความก้าวหน้า/และรวบรวมผลการด าเนินงาน 
2. กิจกรรมที่ 2 ขยายผลการพฒันาพ้ืนที่ต้นแบบสู่หมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่ 
    2.1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู้และก าหนดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาและแก้ไขปญัหาการเกษตร รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน 

163,170 ราย 
    2.2 ประชุมชาวบ้านครั้งท่ี 1 ช้ีแจงแนวทาวด าเนินโครงการและการส ารวจข้อมูล 
    2.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลพร้อมน าผู้แทนเกษตรกรที่สนใจไปศึกษาดูงาน 3 ปี หมู่บ้านละ 10 ราย รวม  ราย 
    2.4 จัดอบรมอาสาสมัคร หลักสูตร การส ารวจข้อมลูสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรและด าเนินการส ารวจ 
    2.5 ประชุมชาวบ้านครั้งท่ี 2 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ พร้อมก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาแกไ้ขปัญหาด้านการเกษตรที่

สอดคล้องกับสภาพภมูิสังคม 
    2.6 ประชุมชาวบ้านครั้งท่ี 3 เริ่มด าเนินกิจกรรมเกษตรในพ้ืนท่ี และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
          - รวบรวมข้อมูลความต้องการสนับสนุนปจัจัยการผลิตจากเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อประสานของการสนับสนุนจากหน่วยงาน
 รับผิดชอบ 

ผลผลิต (Output) 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 70 ของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล สามารถพัฒนากิจกรรมเกษตรใน
ฟาร์มได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม 

2. ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถขยายผลท าการเกษตร
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

เชิงคุณภาพ 
3.  ร้อยละ 60 ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในหมู่บ้านขยายผล สามารถ

ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการ สมาชิกรวม 3 ปี 3,263 องค์กร
เฉลี่ยปริมาณธุรกิจองค์กรละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 48.94 
ล้านบาท 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
เชิงคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 70 ของเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายขยายผล สามารถลด

รายจ่ายทางการเกษตร รายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งสามารถเพิ่ม
รายได้เฉลี่ยปีละ 14,400 บาท/ครัวเรือน รวม 114,219 ราย 
มูลค่า 1,644  ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) สรุปย่อโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างเกษตรกรสมัมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ทั่วประเทศ

ต าบลละ 1 ศูนย์/ราย 
2. เพื่อขยายผลการท าจากศูนยส์มัมาชีพต้นแบบสูห่มู่บ้านเปา้หมาย ต าบลละ 1 หมู่บ้าน 

 

เป้าหมาย 
1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ต าบลละ 1 ศูนย์/ราย รวม 3 ปี จ านวน 5,439 ศูนย์/ราย 
2. ขยายผลท าการเกษตรจากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ สูเ่กษตรกรหมู่บ้านเป้าหมาย ต าบลละ 

1 หมู่บ้านๆละ 30 ราย รวม 5,439 หมู่บ้าน รวมเกษตรกร 3 ปี 163,170 ราย 
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หน่วยงานหลัก  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ /ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
หน่วยงานสนับสนุน  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด  
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานการค้าภายในจังหวัด 
   องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 
ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี ปี 2562 – ปี 2564 
งบประมาณ  1,409,843,280 บาท  แยกเป็นปีละ  469,947,760 บาท 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

ตัวอย่างโครงการ 
 

ชื่อโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน 

หลักการและเหตุผล จังหวัด ก. มีสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
ตามล าดับ โดยมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังประมาณ 2.3 แสนไร่ เพ่ือส่งโรงงานแป้งมันส าปะหลัง การผลิต           
มันส าปะหลังที่ผ่านมา มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3.3-4 ตันต่อไร่ เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝน 
คุณภาพดินมี Organic Matter ต่ า มีปัญหาค่าแรงงานและขาดแคลนแรงงาน ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมีราคาแพงขึ้น 
ปัญหาราคาขายผลผลิตตกต่ าบางฤดูกาล อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรที่ประสพความส าเร็จโดยน าความรู้              
ทางวิชาการเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การเลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ 
เทคนิควิธีการเตรียมท่อนพันธุ์ ปลูกระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวที่เหมาะสม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
ปรับสภาพดินเก็บเกี่ยวในช่วงอายุที่หัวมันแก่ มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ฯลฯ ช่วยให้สามารถเพ่ิมผลผลิต พัฒนา
คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนมีการรวมกลุ่มแปรรูปเพ่ิมมูลค่า เช่น มันเส้นสะอาดเพ่ือขายได้ราคา
สูงขึ้น จึงควรด าเนินโครงการพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 

  2. สร้างความเข้มแข็งการรวมตัวของเกษตรกร ในด้านการจัดการธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการ
แปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมจากมันส าปะหลัง 
 

เป้าหมาย 

  ปี 2562 ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ A จ านวนเกษตรกร 100 ราย พ้ืนที่ 1,000 ไร่ 
  ปี 2563 ด าเนินการเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่อีก 2 อ าเภอ รวมเกษตรกร 200 ราย พ้ืนที่ 2,000 ไร่ 
 

ระยะเวลาโครงการ 

  ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 รวม 2 ปี 
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การจัดการกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................ร่าง 

...........................พิมพ ์

...........................ทาน 

30 ราย/300 ไร่ 

   กลุ่ม 1    กลุ่ม 2 

   กลุ่ม 3 

30 ราย/300 ไร่ 

40ราย/400ไร ่

ริเริม่ 1 อ าเภอ 
ปี 2562 

ปี 2563 
ขยายผล 2 อ าเภอ 

   กลุ่ม 1 

30 ราย/300 ไร่ 

   กลุ่ม 2 

30 ราย/300 ไร่ 

   กลุ่ม 3 

40 ราย/400 ไร ่

   กลุ่ม 4 

   กลุ่ม 5 

   กลุ่ม 6 

30 ราย/300 ไร่ 

30 ราย/300 ไร่ 

40 ราย/400 ไร่ 



20 
 

ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

Road Map   โครงการพัฒนาการผลติมันส าปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

1) ผลผลิตเฉลี่ย 5 ตันต่อไร่ขึ้นไป 
 2) เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยร้อยละ 27  

ลดต้นทุนการ
ผลิตลดลง 

 ร้อยละ 10 

จ าหน่าย
ผลผลิต 
ได้ผลตอบแทน
สูงขึ้น 

ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 
การผลิต 
- ปรับปรุงบ ารุงดิน 
- ใช้พันธุ์ที่เหมาะสม 
- วิธีการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว 
- แปลงสาธิต 
 

- ด าเนินการผลิตตาม 
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กระจายพันธุ์ด ี
- ปุ๋ยอินทรีย์/เล้ียงปศุ

สัตว์ 
- น้ าหมกัชีวภาพ/  
   ไตรโคเดอร์ม่า 

ผลลัพธ์ 

ขั้น
ด าเนินการ 

ด าเนินธุรกิจกลุ่ม 
- ออมทรัพย ์

- รวมซ้ือปัจจัยการ
ผลิต 

- รวบรวมผลผลิต 
- แปรรูปจ าหน่าย 

คัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสม 

ขั้นเตรียม 
ความพร้อม คัดเลือก

เกษตรกร 

รวมกลุ่ม 
- ก าหนดระเบียบกลุ่ม 
- เลือกกรรมการกลุ่ม 
- ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน

เกษตรกรก่อนเข้า
โครงการเทียบหลัง
สิ้นสุดโครงการ 

- ก าหนดแผนการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
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วิธีด าเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
 1.1) ส านักงานเกษตรจังหวัด เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ซึ่งมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 1.2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายโครงการ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ในเขตเหมาะสมแก่การปลูกมันส าปะหลัง พร้อมก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เชน่ 
เป็นเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกมันส าปะหลัง มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าและแนวทาง
ด าเนินโครงการ เป็นต้น รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 
 1.3) ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 200 ราย เพ่ือชี้แจงแนวทางด าเนินโครงการ 
พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ หารือการจัดตั้งกลุ่ม โดยพิจารณาก าหนดระเบียบกลุ่ม และคัดเลือก
กรรมการกลุ่ม 7-9 คน 
 
 1.4) ประชุมเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 100 คน  เพ่ือส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน
เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ -รายจ่ายการปลูกมัน
ส าปะหลังที่ผ่านมา และรายได้รายจ่ายครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนั้นหารือก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปี
ของกลุ่ม 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
 

 2.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย หลักสูตร 1 วัน เกี่ยวกับเรื่อง
การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดิน เพ่ือทราบธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงบ ารุงดินโดยมุ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์              
เพ่ือรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน การคัดเลือกสายพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ เทคนิคการเตรียมท่อนพันธุ์ที่เหมาะสม วิธีการตัดโคนท่อนพันธุ์ และระยะทางระหว่างต้น ระหว่างแถว การ
ไถเตรียมดิน ยกร่อง รวมทั้งการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต เพ่ือทราบต้นทุนและรายได้การผลิตมันส าปะหลัง
เปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ 

 2.2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย หลักสูตร 1 วัน เกี่ยวกับการดูแล
หลังปลูก ได้แก่ การก าจัดวัชพืช ก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไตรโค
เดอร์ม่า 
 

 2.3) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 3 เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย หลักสูตร 1 วัน เกี่ยวกับการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตการตัดเหง้ามันออกจากหัวมัน การขนส่งผลผลิต  การเก็บท่อนพันธุ์ดีไว้ปลูกฤดูต่อไป การก าจัดท่อน
พันธุ์ทีเป็นโรคและแมลงท าลาย เพ่ือมิใหแ้พร่ขยายเชื้อฤดูต่อไป 
 

 2.4) จัดท าแปลงสาธิต โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 100 ราย ออกเป็น 3 กลุ่มย่อยๆ ตามพ้ืนที่หมู่บ้าน 
ต าบล ประมาณกลุ่มละ 30-40 ราย เพ่ือจัดท าแปลงสาธิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง            
และเปรียบเทียบกับแปลงปลูกท่ัวไป โดยด าเนินการสาธิต 5 เรื่อง ดังนี้ 
  



22 
 

ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

 

  2.4.1) สาธิตระบบน้ าหยด กลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่ รวมเป้าหมาย 3 กลุ่ม 6 ไร่ รวมทั้งสาธิต
การใช้โซล่าเซล พลังงานจากแสงอาทิตย์เพ่ือประหยัดพลังงาน ซึ่งต้องด าเนินการขุดบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์
เครื่องปั๊มน้ าระบบท่อน้ าหยดส่งน้ าไปยังแปลงปลูก และแผงโซลาเซลพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือแสดงการเจริญเติบโต 
และผลผลิตมันส าปะหลังแปลงน้ าหยดเปรียบเทียบกับแปลงมันส าปะหลังทั่วไป 

  2.4.2) สาธิตการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น หมูป่า(หมูหลุม) กลุ่มละ 1 ราย รวม 3 รายๆละ 5 ตัว หรือ
โค กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ต้านทานโรค กินพืชต่างๆ รวมทั้งใบมันส าปะหลังตากแห้งสามารถใช้เป็นอาหารได้ เพ่ือ
หวังผลมูลสัตว์และเศษแกลบรองพ้ืนคอก ใช้เป็นปุ๋ยในไร่มันส าปะหลังไร่ละ 200-300 กิโลกรัม โดยใช้รูปแบบ
กระจายพันธุ์ ลูกที่ได้เพศเมียให้เกษตรกรรายอ่ืนเลี้ยง วิธีการเมื่อได้ลูกคืนให้กลุ่ม 1 ตัว พร้อมกระจายลูกเพศเมีย
ให้เกษตรกรรายอื่นเลี้ยงต่อไปอีก 1 ตัว เป็นต้น 

  2.4.3) สาธิตการผลิตน้ าหมักชีวภาพ และการขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า เพ่ือใช้ฉีดพ่นป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช มีเป้าหมายกลุ่มละ 1 ราย 

  2.2.4) สาธิตการปลูกปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง เป้าหมายกลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่ รวม 3 ราย 
6 ไร่ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 

  2.4.5) สาธิตแปลงมันส าปะหลังสายพันธุ์ดี เป้าหมายกลุ่มละ 1 รายๆละ 10 ไร่ โดยใช้รูปแบบ
การกระจายพันธุ์ดีให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป 

 2.5 เกษตรกรด าเนินการปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน ใช้สายพันธุ์            
มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เทคนิคการเตรียมท่อนพันธุ์ แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ระยะห่างระหว่างแถว 
ระหว่างต้นที่เหมาะสม ใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามช่วงเวลา 10-12 เดือน 

 2.6 เกษตรกรบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต เป้าหมาย 100 ราย เพ่ือทราบรายได้ - ค่าใช้จ่ายการผลิต   
มันส าปะหลังตามวิธีการโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ เปรียบเทียบกับก่อนเข้าโครงการ 

 2.7 เกษตรกรร่วมด าเนินธุรกิจของกลุ่ม เช่น ธุรกิจออมทรัพย์ รวมซื้อปัจจัยการผลิตผ่านกลุ่ม ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตเมื่อรวมซื้อจ านวนมาก ด าเนินกิจกรรมใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน เช่น เครื่องยกร่อง และเครื่อง
พรวนดินก าจัดวัชพืช ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันในกลุ่ม 

 2.8 การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปมันเส้นสะอาด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกลุ่ม โดยเป้าหมายเกษตรกร
ทั้งหมด 100 ราย พ้ืนที่ปลูก 1,000 ไร่ หารือร่วมกันจัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ หรือที่ดินที่มีผู้มอบให้ 
ก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันเส้นสะอาด แล้วใช้งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดจัดซื้อเครื่องสับมันเส้น 
สร้างลานตากมัน และโรงคลุมเครื่องจักร โดยตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงงานแปรรูป 

 2.9 สนับสนุนเครื่องยกร่องปลูกมัน และเครื่องพรวนดินก าจัดวัชพืช เป้าหมายกลุ่ม ละ 1 ร าย           
รวม 3 ราย เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในกิจกรรมการใช้เครื่องจักรกลของกลุ่ม 

 2.10 ด าเนินการรวบรวมหัวมันสดจากเกษตรกรสมาชิก เพ่ือแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 

3. การติดตามนิเทศงาน 

  โดยหน่วยงานหลักส านักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานร่วมด าเนินการออกติดตามให้
ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะๆ 

4. การติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการด าเนินงาน 

  โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมโครงการให้เป็นไป
ตามแผน และร่วมกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัด จัดท าสรุปผลที่เกษตรกรได้รับหลัง
สิ้นสุดโครงการเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 

2563 

 

ผลผลิต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
     1.1) เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการ 

 
1 คณะ 

 
- 

     
- 

  
สนง.เกษตรจังหวัด 

1.2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่
เป้าหมายและก าหนดเกณฑ์การพิจารณารับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ ง
ก าหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานโครงการ  

4 ครั้ง 12,000     4 ครั้ง  12,000 ได้พ้ืนที่เป้าหมาย
โครงการ 

เลขานุการคณะ
กรรมการฯ 

1.3) ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

      - ชี้แจงแนวทางด าเนินโครงการ 
      - รับสมัครเกษตรกรเข้าโครงการ 
      - พิจารณาก าหนดระเบียบกลุ่ม 
      - คัดเลือกกรรมการกลุ่ม 

200 ราย 46,000     400 ราย 
92,000 

ไ ด้ เ ก ษ ต ร ก ร
เป้าหมาย 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 
- สนง.สหกรณ์จังหวัด 
- ธกส. 

1.4) ประชุมเกษตรกรที่รับสมัครเข้า  
       โครงการ 

   - ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกร
ก่อนเข้าโครงการ 

   - ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีของกลุ่ม 

 

100 ราย/
1,000 ไร่ 

78,000     200 ราย/
2,000 ไร ่
156,000 

ได้แผนการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 
- สนง.สหกรณ์จังหวัด 
- ธกส. 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 

2563 

 

ผลผลิต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิต

มันส าปะหลัง ครั้งที่ 1 
      - การตรวจวิเคราะห์ดิน/ปรับปรุงดิน 
      - การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม 
      - การแช่ท่อนพันธุ์, การเตรียมท่อน

พันธุ์ 
      -  การไถเตรี ยมดิน/ระยะปลู ก/          

ยกร่อง 
      - การบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต 

 
100 ราย/ 
1 วัน 

 
42,600 

     
200 ราย/ 

1วัน 
85,200 

 
เกษตรกรร้อยละ 
7 0  มี ค ว า ม รู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
วิธีการเตรียมดิน/
พันธุ์/วิธีการปลูก 

 
- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สถานีพัฒนาที่ดิน 
- ส านักวิจยัและ  

พัฒนาการเกษตร 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 
- สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

   2.2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิต
มันส าปะหลัง ครั้งที่ 2 

         - การก าจัดวัชพืช 
         - การป้องกันก าจัดโรคแมลง 
        - การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
        - การใช้ปุ๋ยชีวภาพ, ไตรโคเดอร์ม่า 
 

100 ราย/ 
1 วัน 

42,600     200 ราย/ 
1 วัน 
85,200 

เกษตรกรร้อยละ 
70 มีความรู้การ
ดู แลแปลงมันฯ 
หลังปลูกที่ถูกวิธี 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สถานีพัฒนาที่ดิน 
-  ส า นั ก วิ จั ย แ ล ะ

พัฒนาการเกษตร 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 
 

   2.3) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิต
มันส าปะหลัง ครั้งที่ 3 

        - การเก็บเกี่ยวผลผลิต/ 
          การตัดเหง้ามัน 
        - การขนส่งผลผลิต 

100 ราย/ 
1 วัน 

42,600     200 ราย/ 
1 วัน 85,200 

เกษตรกรร้อยละ 
70 มีความรู้การ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
มันฯที่ถูกวิธี 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สถานีพัฒนาที่ดิน 
- ส านักวิจยัและ

พัฒนาการเกษตร 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 

2563 

 

ผลผลิต 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

   2.4) จัดท าแปลงสาธิตในแต่ละกลุ่ม 
  2.4.1) สาธิตระบบน้ าหยดกลุ่มละ 

1 รายๆละ 2 ไร่ พร้อม
อุปกรณ์โซล่าเซล 

3 ราย/6 ไร่ 150,000     6 ราย/12ไร่ 
300,000 

เกษตรกรในพ้ืนที่
เ รี ย น รู้ ค ว า ม
แตกต่างการใช้น้ า
หยดกับแปลงที่
ไม่ได้ใช้ 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 

        2.4.2) สาธิตการเลี้ยงหมูป่า (หมู
หลุม) รายละ 5 ตัวหรือโค/
กระบือ รายละ 2 ตัว โดยใช้
รูปแบบกระจายพันธุ์ 

 
 

3 ราย/15 
ตัว หรือ 
 6 ตัว 

30,000     6 ราย/30 
ตัว หรือ 12 
ตัว 60,000 

- ได้ผลลัพธ์เป็น
ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ ใ ส่
แปลงมันฯ 
-  มี รายได้ เสริ ม
จากการเลี้ยงสัตว์ 

- สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 

       2.4.3) สาธิตการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
                และการขยายเชื้อ 
                ไตรโคเดอร์ม่า กลุ่มละ 1 ราย 

3 ราย 15,000     6 ราย 
30,000 

เกษตรกรในพ้ืนที่
ได้เรียนรู้การผลิต
และใช้ประโยชน์
น้ าหมั กชี วภาพ 
และ เชื้ อ ไต ร โค
เดอร์ม่า 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 

        2.4.4) สาธิตการปลูกปุ๋ยพืชสด         
กลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่ 

3 ราย/6ไร่ 9,000     6 ราย/12ไร่ 
18,000 

เกษตรกรในพ้ืนที่
ไ ด้ เ รี ย น รู้ ก า ร
ปรับปรุงบ ารุงดิน
โดยปุ๋ยพืชสด 

- สถานีพัฒนาที่ดิน 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 

2563 

ผลผลิต หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

          2.4.5) สาธิตแปลงมนัฯสายพันธุ์ดี      
           กลุ่มละ 1 รายๆละ 10 ไร่ 

โดยใช้รูปแบบกระจายพันธุ์  

3 ราย/30
ไร่ 

21,000     6 ราย/60ไร่ 
42,000 

เกษตรกรได้เรียนรู้การ
ใช้มันสายพันธุ์ดีที่
เหมาะสมกับพื้นที ่

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- ส านักวิจยัและ

พัฒนาการเกษตร 

   2.5) เกษตรกรด าเนินการปลูกตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   - ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที ่
   - เทคนิควิธีการปลูกตามหลักวิธีการทีผ่่านการ

อบรม 
   - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์, เลี้ยงปศุสัตว์ได้มูล 
   - เก็บเกีย่วตามระยะเวลาที่ หัวมันแกจ่ัด 

100 ราย  -     200 ราย   - เกษตรกร 

   2.6) บันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต 100 ราย -     200 ราย  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

    2.7) เกษตรกรร่วมด าเนินธุรกิจของกลุ่ม 
         - ออมทรัพย์ 
        - รวมซื้อปัจจัยการผลิตผ่านกลุ่ม 
        - การใช้เครื่องจักรร่วมกัน 

100 ราย -     200 ราย กลุ่มสามารถด าเนิน
ธุรกิจให้บริการสมาชิก

อย่างน้อย         2 
ธุรกิจ 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สนง.สหกรณ์จังหวัด 
- สนง.สภาเกษตรกร

จังหวัด 

     2.8) การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปมัน
เส้นสร้างมูลค่าเพ่ิมของกลุ่ม 

         - สร้างลานตากซีเมนต์ 1 ไร่ 
         -เครื่องจักรอุปกรณ์สับมัน ก าลังสับ 

10 ตัน/ชม. ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
         - โรงเก็บมันสับแล้วรอส่ง ขนาด 

400 ตรม.บรรจุมันได้ 100-200 ตัน 

 

1 กลุ่ม/แห่ง 1,860,000     2 กลุ่ม
3,720,000 

กลุ่มสามารถ
ด าเนินธุรกิจแปร
รูปมันเส้นสะอาด
เพ่ิมมูลค่า 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 

2563 

ผลผลิต หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2.9) สนับสนุนเครื่องยกร่องปลูก และ
เครื่องพรวนดินก าจัดวัชพืชแต่ละ
กลุ่ม เพื่อด าเนินกิจกรรมการใช้
เครื่องจักรกลร่วมกันของกลุ่ม 

3  ก ลุ่ ม / 6
เครื่อง 

360,000     6 กลุ่ม/ 
12 เครื่อง 
720,000 

เกษตรกรเรียนรู้
การใช้
เครื่องจักรกล
ร่วมกัน ลดปัญหา
ขาดแคลน
แรงงานและ
ค่าจ้างแพง 

- สนง.เกษตรจังหวัด 

2.10) กลุ่มด าเนินการรวบรวมผลผลิต
หัวมันสดจากสมาชิกเพ่ือแปรรูป
เป็นมันเส้นจ าหน่าย 

...........ตัน ..................     ............... - - สนง.เกษตรจังหวัด 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 
- สนง.พาณิชย์จังหวัด 
- ธกส. 

3. การติดตามนิเทศก์งาน 1 0  ร า ย / 
20วัน 

128,000     256,000  - - สนง.เกษตรจังหวัด 
- สถานพีัฒนาที่ดิน 
- ส านักวิจยัและ

พัฒนาการเกษตร 
- สนง.สหกรณ์จังหวัด 
- ส านักตรวจบัญชี

สหกรณ์ 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
- ธกส. 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 

2563 

ผลผลิต หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

4. การติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงาน 

    4.1) ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  

 
 
ไตรมาสละ 
1 ครั้ง 

 
 
- 

      
 
- 

 
 
- เลขานุการ

คณะกรรมการ 

4.2) สรุปผลที่เกษตรกรได้รับ/ 
เปรียบเทียบการส ารวจข้อมูลก่อน
เข้าโครงการกับต้นทุน และรายได้
หลังสิ้นสุดโครงการ 

      - จัดท าสรุปเล่มรายงานสรุป 
 

 
 
 
 
100 เล่ม 

 
 
 
 

10,000 
 

     
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

 

- สนง.เกษตรจังหวัด 
- สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- สภาเกษตรกรจังหวัด 

รวม  2,846,800     
5,671,600 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ก.  
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัด/ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/ สถานีพัฒนาที่ดิน/ 
                     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด/ พาณิชย์จังหวัด/ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
         ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
 

งบประมาณโครงการ 
  1) ปี 2562 จ านวน 2,846,800 บาท  แยกเป็น 

   งบครุภัณฑ์        จ านวน     2,280,000     บาท 

   งบด าเนินงาน  จ านวน       566,800     บาท  
  2) ปี 2563 จ านวน 5,671,600   บาท แยกเป็น 

       งบครุภัณฑ ์ จ านวน       4,560,000  บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน      1,111,600  บาท 

ตัวชี้วัดโครงการ 
  1) ได้ผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ย 5 ตัน ต่อไร่ 
  2) เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย ร้อยละ 27 
  3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังได้ร้อยละ 10 
  4) จ าหน่ายผลผลิตได้ผลตอบแทนสูงขึ้น 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
  1) การด าเนินกิจกรรมกลุ่มมีความต่อเนื่อง และสมาชิกใช้บริการธุรกิจของกลุ่ม สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 
  2) เกษตรกรในพ้ืนที่น ารูปแบบการบริหารจัดการแปลงปลูกมันส าปะหลังไปประยุกต์ใช้ ท าให้
เศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ใกล้เคียงดีขึ้น 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่อเพ่ิมมูลค่าอย่างยั่งยืน 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 4 ครั้งๆละ 15 ราย 
 - ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 15 ราย x 4 ครั้ง  =  9,000  บาท 
 - ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 15 ราย x 4 ครั้ง  =  3,000  บาท 
              
      รวม  = 12,000 บาท 
2. ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 200 ราย 
 - ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 200 ราย  = 30,000  บาท 
 - ค่าอาหารว่างมื้อละ 250 บาท x 2 มื้อ x 200 ราย = 10,000  บาท 
 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 200 ราย =   6,000  บาท 
     
      รวม  = 46,000  บาท 
3. ประชุมเกษตรกรที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 200 ราย 
 - ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 200 ราย  = 30,000   บาท 
 - ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 200 ราย  = 10,000   บาท 
 -ค่าพาหนะเกษตรกร 160 บาท x 200 ราย  = 32,000   บาท 
 - ค่าเอกสารประชุม 30 บาท x 200 ราย   =   6,000   บาท 

      รวม  = 78,000   บาท 
  
4. จัดอบรมเกษตรกร ครั้งที่ 1 จ านวน 100 ราย 1 วัน 
 - ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 100 ราย  = 15,000  บาท 
 - ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x100 ราย  =   5,000  บาท 
 - ค่าพาหนะเกษตรกร 160 บาท x 100 ราย  = 16,000  บาท 
 - ค่าบรรยายวิทยากร 6 ชั่วโมง x 600 บาท  =   3,600  บาท 
 - ค่าเอกสารการอบรม 30 บาท x 100 ราย  =   3,000  บาท 
    
   ค่าใช้จ่ายอบรม ครั้งท่ี 1   = 42,600  บาท 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
   ค่าใช้จ่ายอบรม ครั้งท่ี 2   = 42,600  บาท 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
   ค่าใช้จ่ายอบรม ครั้งท่ี 3   = 42,600  บาท 
   ------------------------------------------------------------------------------ 
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5. จัดท าแปลงสาธิต 
 5.1) สาธิตระบบน้ าหยด กลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่ พร้อมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ (ครุภัณฑ์) 
           1 ราย       3 ราย 
  - ค่าขุดบ่อบาดาลพร้อมปั๊มน้ า และท่อระบบน้ าหยด  25,000 บาท  75,000 บาท 
  - ค่าอุปกรณ์โซล่าเซลล์     25,000 บาท    75,000 บาท 
       --------------------------------------------------------- 
       รวม  50,000 บาท     150,000 บาท  
       --------------------------------------------------------------------- 
 
 5.2) สาธิตการเลี้ยงหมูป่า (หมูหลุม) หรือโคเนื้อ/ กระบือ (ครุภัณฑ์) 
            1 ราย         3 ราย 
  - ค่าสร้างคอกสัตว์และพันธุ์/ อาหารหมูป่าเพศเมีย 
    รายละ 5 ตัว 
  - หรือ ค่าสร้างคอกสัตว์และพันธุ์/ อาหารโคเนื้อหรือกระบือ 
         รายละ 2 ตัว 
       --------------------------------------------------------- 
       รวม  10,000 บาท        30,000 บาท  
       --------------------------------------------------------------------- 
 
 5.3) สาธิตการผลิตน้ าหมักชีวภาพ และการขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า 
            1 ราย      3 ราย 
         50,000 บาท 150,000 บาท
       ------------------------------------------------------- 
       รวม  50,000 บาท     150,000 บาท  
       --------------------------------------------------------------------- 
 
 5.4) สาธิตการปลูกปุ๋ยพืชสด กลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่ 
                      1 ราย /2 ไร่     3 ราย/6ไร ่
          3,000 บาท    9,000 บาท
       ------------------------------------------------------- 
       รวม   3,000 บาท         9,000 บาท  
       --------------------------------------------------------------------- 
 
 5.5) สาธิตการปลูกมันสายพันธุ์ดี  กลุ่มละ 1 รายๆละ 10 ไร่ 
              1 ราย/10ไร่     3 ราย/30ไร่ 
                7,000 บาท        21,000 บาท 
                 -------------------------------------------------------- 
       รวม          7,000 บาท        21,000 บาท  
       --------------------------------------------------------------------- 
  

 
10,000 บาท    30,000 บาท 
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6. สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปมันเส้นสร้างมูลค่าเพ่ิมของกลุ่ม (ครุภัณฑ์) 
              ต่อ 1 แห่ง             2 แห่ง    
 - สร้างลานตากซีเมนต์ 1 ไร่                = 560,000 บาท    1,120,000 บาท 
 - เครื่องสับมีขนาดก าลังผลิต 10 ตัน/ชั่วโมง             = 300,000 บาท       600,000 บาท 
 - โรงเก็บมันรอส่งขาย ขนาด            = 1,000,000 บาท  2,000,000 บาท 
            400 ตรม. บรรจุได้ 100-200 ตัน        
     ------------------------------------------------------------------------------ 
      รวม  = 1,860,000 บาท     3,720,000 บาท    
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. สนับสนุนกิจกรรมการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน (ครุภัณฑ์) 
              3 เครื่อง/ราย  6 เครื่อง/ราย 
 - ค่าเครื่องยกร่องปลูก = 60,000 บาท x 3 เครื่อง/ราย       = 180,000 บาท    360,000 บาท 
 - ค่าเครื่องพรวนดินก าจัดวัชพืช = 60,000 บาท x 3 เครื่อง/ราย = 180,000 บาท    360,000 บาท 
     ------------------------------------------------------------------------------ 
      รวม     =  360,000 บาท        720,000 บาท    
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
8. ค่าใช้จ่ายติดตามนิเทศงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 10 ราย x 20 วัน = 48,000 บาท 
 - ค่าพาหนะ  400 บาท x 10 ราย x 20 วัน = 80,000 บาท 
   ------------------------------------------------------- 
    รวม = 128,000 บาท         
   ------------------------------------------------------------------ 
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร 
 2.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 – ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
        และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 2.3) นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา – ด้านเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
        ประเทศ 
 2.4) ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
  - ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 2.5) แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
        กลยุทธ์ที่ 1.1    การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ 
                 องค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.6) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด...................................................ด้าน........................................... .............. 
 2.7) ยุทธศาสตร์จังหวัด..........................................................ด้าน.........................................................  
 
ชื่อโครงการที่ 3   โครงการสร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กร  
              เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ส านักงานสภาเกษตรกร
   จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรม
   ส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น และภาคเอกชน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้
เฉพาะด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
รายบุคคล แล้วสนับสนุนให้ผู้ผ่านการอบรมไปจัดตั้งกลุ่มขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขยายผลได้ล่าช้าและ
เกษตรกรด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่อเนื่อง 
 - ข้อมูลสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี  รวมกับกลุ่มอาชีพที่มีการ
ด าเนินกิจกรรม และวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตพืช สัตว์ ประมง รวม 45,877 กลุ่ม/องค์กร จึงควรมุ่งเป้าหมาย
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพ ความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทุนด าเนินงาน เครื่องมืออุปกรณ์และการจัดการ
ธุรกิจ โดยถ่ายทอดความรู้แก่คณะกรรมการ/พนักงาน/ประธานกลุ่มขององค์กรเกษตรกร เพ่ือให้สามารถขยายผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังเกษตรกรสมาชิก และเชื่อมโยงเครือข่ายได้รวดเร็ว และด าเนินกิจกรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงได้ต่อเนื่อง ซึ่งควรด าเนินการคัดเลือกร้อยละ 1 ต่อปี เป็นกลุ่ม/องค์กรเป้าหมายด าเนิน
โครงการนี้ 
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2. วัตถุประสงค ์
 1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ศักยภาพขององค์กรเป็นแกนด าเนินกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง 
 2) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกันตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งแล้วสามารถเชื่อมโยงธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกันในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

3. เป้าหมาย 
 1) สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพที่อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 1 ต่อปี             
คิดเป็นจ านวนปีละ 459 กลุ่ม รวม 3 ปี จ านวน 1,377 กลุ่มองค์กรเกษตรๆละ 30 ราย รวมเกษตรกรปีละ 
13,770 ราย รวม 3 ปี จ านวน 41,310 ราย ร่วมด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในอ าเภอ 
สามารถเชื่อมโยงธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกัน รวม 913 อ าเภอ และระดับจังหวัด 77 จังหวัด 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                   5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชีว้ัด 

45ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์                       

(Outcomes) และตัวชี้วัด 
ปี 62 ปี 63 ปี 64  

   1) การสร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการ
พัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.1) เสนอจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
       - จัดประชุมคณะกรรมการก าหนด
แนวทาง/ข้ันตอนการสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร พร้อม 
          - คัดเลือกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เป้าหมาย 

 
 
 
 
กรรมการ 77 
จังหวัด 77 
คณะๆละ 77 
ราย รวม 
1,309 ราย 
 
ประชุม 4 
ครั้ง/ป ี
 
459 กลุ่ม/
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.71 
 

5.1) ผลผลิต (Outputs) 
      ( 1 )  ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร เ ก ษต ร ก ร
เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
สนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกด าเนิน
กิจกรรมฟาร์มและด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (2) มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ
เครือข่ายองค์กรเกษตรกรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอจ านวน 
913 อ าเภอและระดับจังหวัด 77 
จังหวัด 
 
5.2) ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       (1 )  สมาชิกของกลุ่ ม /องค์กร
เกษตรกรมีการปรับกิจกรรมเกษตรใน
ฟาร์มไปสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       ( 2 )  กลุ่ ม / อ งค์ ก ร เ กษตรก ร
เครือข่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถร่วมกันหรือเช่ือมโยงด าเนิน
ธุรกิจในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
 
5.3) ตัวชี้วัด (Indicators) 
      1) ร้อยละ 70 ของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรเป้าหมายสามารถสนับสนุนให้
สมาชิกด าเนินกิจกรรมเกษตรในฟาร์ม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2 )  มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ
เครือข่ายองค์กรเกษตรกรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอ าเภอ และ
ระดั บจั งหวั ด ได้ ร้ อยละ  70 ของ
เป้าหมาย 

      1.2) จัดประชุมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เป้าหมาย ครั้งที่ 1 เพ่ือ 
        - จัดตั้งกลุ่ม/องค์กร เลือกกรรมการ
กลุ่ม ก าหนดระเบียบกลุ่ม/องค์กร 
        - ชี้แจงถ่ายทอดความรู้การด าเนิน
กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่เกษตรกรสมาชิกเป้าหมาย 

459 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 

30 ราย รวม 
13,770 ราย 

 1 วัน 

1.014 1.014 1.014 

      1.3) น าเกษตรกรสมาชิก
กลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานกลุ่ม/องค์กรที่
ประสบผลส าเร็จ 

เกษตรกร 
13,770 ราย 
2 วัน 

5.74 5.74 5.74 

      1.4) น ากรรมการและพนักงานของ
กลุ่ม/องค์กรเป้าหมายศึกษาดูงานกลุ่ม/
องค์กรที่ประสบผลส าเร็จ 

459 กลุ่ม/
องค์กรๆละ  
7 ราย รวม 
3,213 ราย 
2 วัน 

1.34 1.34 1.34 
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4. ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม                                                                             5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์  

(Outcomes) และตัวชี้วัด 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

    1.5) ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมายพร้อมวิเคราะห์
สรุป 
 
 
 
 
 

กรรมการ/
พนักงาน
จังหวัดละ 23 
ราย ส ารวจ
องค์กรละ
จ านวน 459 
กลุ่ม/องค์กร 
รวม 10,557 
ราย 3 วัน 

0.58 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.58 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.58 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   1.6) จัดประชุมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เป้าหมายครั้งที่ 2 เพ่ือ 
       - ชี้แจงผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 
 - ร่วมกันหารือก าหนดแผนด าเนินกิจกรรม
แก้ ไขปัญหาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเ พียงทั้ งแผนการผลิต ในฟาร์ม  และ
แผนการด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกัน 

13,770 
ราย 3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.7) เสนอแผนด าเนินกิจกรรมในฟาร์ม
และกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกกลุ่มตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่ม/องค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

- - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

   1.8) จัดอบรมให้ความรู้การด าเนินกิจกรรม
เกษตรในฟาร์ม  และการด า เนินธุ รกิจ/
กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรให้บริการสมาชิก 

13,770 
ราย 3 วัน 

4.025 
 
 

4.025 
 
 

4.025 
 
 

   1.9) สนับสนุนเงินกู้หรือปัจจัยการผลิตแก่
สมาชิก หรือเงินทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
เช่น ผลิตเมล็ดพันธุ์ตามแผน 
 

459 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 
3 ราย รวม 

1,377 
ราย 5 วัน 

5.733 5.733 5.733 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                         5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

       ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

 
ผลผลิต (Outputs)/ ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัด 

ปี 62 ปี 63 ปี 64  
 2) สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
   2.1) จัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการกลุ่ม/
องค์กร เกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในอ าเภอ เพ่ือ 
         - เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรเครือข่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับอ าเภอ 
         -  ก าหนดแผนการด า เนินธุ ร กิ จ /
กิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม/องค์กรเครือข่าย
ระดับอ าเภอ 
        - ประสานงานให้กลุ่ม/องค์กรด าเนิน
ธุรกิจตามแผน 

 
 
 
 
ผู้แทน 913 
อ าเภอๆละ 
20 ราย รวม 
18,260 
ราย ประชุม    
6 ครั้ง/ปี 

 
 
 

10.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

10.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

10.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     2.2) ประสานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ 
ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมตามแผน 

- - - - 

     2.3) จัดประชุมประธานคณะกรรมการ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเครือข่ายตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในจังหวัด เพ่ือ 
           - เลือกคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรเครือข่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัด 
          - ก าหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/
องค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด 
           - ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจ/กิจกรรม
ของกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายในจังหวัด 
           -  ประสานงานให้ กลุ่ ม /องค์ กร
เกษตรกรเครือข่ายในจังหวัดด าเนินกิจการ
ตามแผน 
 

ประธาน
กรรมการ
กลุ่ม/องค์กร
ภายในจังหวัด 
77 จังหวัดๆ
ละ 15 ราย 
รวม 1,155 
ราย /ประชุม         
6 ครั้ง/ปี 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.37 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.37 

รวม 
  

34.887 
 
34.887 

 
34.887 
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6. พื้นที่ด าเนินการ           77 จังหวัด 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  3 ปี ปี 2562 – ปี 2564 
8. งบประมาณโครงการ    รวมทั้งสิ้น จ านวน 104.66 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายปีๆละ 34.88 
    ล้านบาท 
 
 
 
 

************************************ 
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ 
ความสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี – ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา  
  - นโยบายของ ครม. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์     

เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรม 
  - ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12  ด้านการเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  - แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
  - กลยุทธ์ ที่ 1.2 การสนับสนุนส่งเสริม การให้การศึกษา อบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี  ด้านเกษตรกรรม    

และการจัดการ แก่ เกษตรกร และ ยุวเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด........................................................ด้าน..................................................................... ......... 
ยุทธศาสตร์จังหวัด…………………………………………................ด้าน……………………………………….................................. 
 
ชื่อโครงการที่ 4   โครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการจัดการฟาร์ม 
หน่วยงานรับผิดชอบ   สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
ฯในจังหวัด สภาบันการศึกษา หน่วยงานที่มีผลงานองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่
ประสพความส าเร็จ ภาคเอกชน ปราชญ์เกษตร และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิธีท าการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก สินค้าเกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออกจึงต้อง แข่งขันกับประเทศ ที่ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน ประกอบกับขณะนี้ประเทศผู้ซื้อมีการรวมกลุ่ม
และก าหนดเกณฑ์กีดกันสินค้าน าเข้าทั้งมาตรการทางภาษี และมิใช่ภาษีปกป้องทางการค้าแก่เกษตรกร
ภายในประเทศหรือกลุ่มประเทศของตน ดังนั้น เกษตรกรทั้งรายย่อย และขนาดกลาง ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่
ของประเทศควรต้องมีความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม เพ่ือให้สามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรในฟาร์ม ทั้งข้อมูลด้านกายภาพเช่นคุณภาพดินแหล่งน้ า สภาพ
อากาศ ปริมาณฝน องค์ความรู้ด้านการดูแลชนิดสินค้าเกษตรที่ผลิต/การแปรรูป ตลอดจนองค์ความรู้แหล่งตลาด
และ ข้อมูล ด้านราคา เพ่ือประกอบการตัดสินใจก าหนดกิจกรรมที่จะท าการผลิตในฟาร์ม การวางผังกิจกรรมใน
ฟาร์ม จากนั้นสามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีในการจัดหาพันธ์ดี การดูแลใช้ปุ๋ย ยา เก็บเก่ียว แปรรูป จ าหน่าย 
โดยต้องมุ่งลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและ พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สามารถจ าหน่ายได้ราคาสูงขึ้น จึงควรพัฒนา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มให้แก่เกษตรกรต้นแบบ เพ่ือเป็นตัวอย่างเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร 
รายอื่นๆ ต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1) เกษตรกรต้นแบบมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต  

 2.2) เกษตรกรต้นแบบสามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร (IT) เพ่ือเข้าถึงและน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3. เป้าหมาย  
 เกษตรกรต้นแบบด้านการจัดการฟาร์ม ต าบลละ 1 ราย รวม 5,475 ใน 3 ปี หรือปีละ 1,825 ราย 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมด าเนินงาน                     5. ผลผลิต /ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต Outputs)/ผลลัพธ์ 

(outcomes)/และตัวชีว้ัด 
(indicators) 

ปี 62 ปี63 ปี 64 

1) แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ
ด้านการจดัการฟาร์มระดับจังหวัด กรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทน สภจ/สกจ หน่วยงาน
และภาคีส่วนตา่งๆที่เกี่ยวข้องพร้อมจัด
ประชุมเพื่อ 

   – ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลอืกเกษตรกร
เป้าหมายด้านการจัดการฟาร์ม 

   – ก าหนดแนวทางวิธีการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรเป้าหมายด้านการจัดการฟาร์ม 

77 จังหวัด 77
คณะๆ ละ 15 
ราย รวม 
1,155 ราย 
ประชุม 6 ครั้ง/
ปี 

8.66 8.66 8.66 ผลผลิต(Outputs) 
   1) เกษตรต้นแบบทีผ่่านการอบรม
ถ่ายทอดความรูด้้านการจัดการฟาร์ม 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับดี  
   2)เกษตรกรต้นแบบสามารถใช้
เครื่องมือสื่อสาร (IT) ในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลดา้นการเกษตร 
 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   1) เกษตรกรต้นแบบท่ีผ่านการ
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถน า
ความรู้ด้านการจดัการฟารม์ไป
ประยุกต์ปฏิบัตเิกิดการเปลีย่นแปลง
กิจกรรมในฟารม์อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
 
ตัวชี้วัด (Indicator) 
เชิงปริมาณ  
   1.ร้อยละ 70 ของเกษตรกรทีผ่่าน
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการ
จัดการฟาร์มมีความรู้ความเข้าใจ          
ระดับด ี
เชิงคุณภาพ  
   1.ร้อยละ 70 ของเกษตรกรตน้แบบ
ที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ปรับเปลีย่นกิจกรรม การผลติในฟาร์ม 

2) การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบดา้นการจัดการ
ฟาร์ม  
    2.1) คณะท างานร่วมกันส ารวจข้อมูล 
สภาพเศรษฐกิจและกิจกรรมเกษตรในฟาร์มของ
เกษตรกรเป้าหมาย รวมทั้งความตอ้งการของ
องค์ความรู้ (Training Needs) 

77 คณะ ๆละ 
15 รายรวม 
1,155 ราย / 
2 วัน  

0.72 
 

0.72 
 

0.72 
 

   2.2) ประชุมคณะท างานเพื่อพจิารณาเนื้อหา
องค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ใช้เครื่องมือสื่อสาร IT ในการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการผลติ การดูแลรักษา/การแปรรูป และ
การตลาดเป็นการสืบค้นข้อมูล Agri-map 

77 คณะๆ ละ 
15 ราย  รวม 
1,155 ราย / 
1 วัน 

0.36 0.36 0.36 

   2.3 หน่วยงานรับผิดชอบจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติแกเ่กษตรกรเป้าหมาย 
ตามวงจรการผลิตในฟารม์ อย่างน้อยในเรื่อง
ได้แก ่
        1.การใช้เครื่องมือสื่อ สื่อสาร IT เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร 
        2. การวางแผนการผลติ  
        3. การดูแลรักษา 
        4. การแปรรูป 

 5. การตลาด โดยมุ่งแตล่ะขั้นตอนให้เกิด
การลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ พัฒนา
คุณภาพผลผลติ และสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

1,825 ราย 
50 รุ่นๆละ 
36ราย 
หลักสตูร 2 วัน 
ปีละ 4 ครั้ง 
รวม 8 วัน 

4.71 4.71 4.71 

   2.4 ประสานหน่วยงานติดตามให้ค าแนะน า 
สนับสนุนองค์ความรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมแก่
เกษตรกรต้นแบบ 

เจ้าหน้าท่ี 77
จังหวัด ๆละ           
5 ราย รวม 38 
ราย ปฏิบตัิงาน 
24 วัน  

3.08 3.08 3.08 

รวม 107.8 17.53 17.53 17.53  
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6. พื้นที่ด าเนินโครงการ   รวม...............................ต าบล ได้แก่ต าบล...................................................................
7. งบประมาณโครงการ  รวมทั้งสิ้น 52.59 ล้านบาท โดย แยกเป็น รายปีๆ ละ 17.53 ล้านบาท  
8. หน่วยงานรับผิดชอบ  สภาเกษตรกรจังหวัด / ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   เกษตรฯ ในจังหวัด, สถาบันการศึกษา, หน่วยงานที่มีผลงานองค์ความรู้ด้านการจัดการ
   ฟาร์ม กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ประสพความส าเร็จ ภาคเอกชน ปราชญ์เกษตรและ
   องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

********************************** 
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร 
 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – ดา้นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 
 - นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชน ด้านลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้านการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 - แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2.4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่ 
  เกี่ยวข้องกับการท ากินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการประกอบการเกษตร 
- ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด.............................................................ด้าน...................................... .............................. 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด....................................................................ด้าน.................................... ................................ 

ชื่อโครงการที่ 5    โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรยากจน 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด หน่วยงานป่าไม้ การค้าภายในจังหวัด สภาเกษตรกร
จังหวัด และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 
(ปี 2550 – ปี 2554) ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร แสดงว่า สัดส่วนความยากจนมีแนวโน้มสูงขึ้น จาก
ครัวเรือนเกษตรกรยากจน 1.616 ล้านครัวเรือน ในปี 2549/50 เพ่ิมขึ้นเป็น 1.745 ล้านครัวเรือน ในปี 
2551/52 หรือจากร้อยละ 20.06 ในปี 2549/50 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 29.86 ในปี 2551/52 โดยคน
ยากจนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 41.89 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ 23.81 ภาค
กลางและภาคใต้ ร้อยละ 13.57 และ 13.08 ตามล าดับ นอกจากนั้นช่องว่างระหว่างกลุ่มคนที่ร่ ารวยที่สุดกับ
กลุ่มคนที่ยากจนที่สุด ปี 2551/52 ห่างกันถึง 18 เท่า แสดงว่ายังมีการกระจายรายได้ที่ไม่ดี หรือครัวเรือนไม่มี
ความเท่าเทียมกันเรื่องรายได้ค่อนข้างสูง โดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุเส้นความ
ยากจน (บาท/คน/เดือน) ในปี 2558 จ านวน 2,644 บาท หรือ 31,728 บาท/คน/ปี นอกจากนั้นจากข้อมูล
เอกสาร Farmer/Map ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งอ้างอิงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 
2559 ระบุว่า จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้น้อยกว่า 60 ,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จ านวน 2.75 ล้าน
ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.48 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งประเทศ ทั้งนี้เมื่อคิดอัตราเฉลี่ยคนในครัวเรือน 
เฉลี่ย 2.21 คนต่อครัวเรือนต่อปี จะมีจ านวนเกษตรกรในกลุ่มนี้จ านวน 6.077 ล้านคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 
27,149 บาท/คน/ปี ซึ่งต่ ากว่าเส้นความยากจนที่สภาพัฒน์ก าหนดไว้ในปี 2558 (เฉลี่ย 31,728 บาท/คน/ปี) 
โดยสาเหตุของความยากจนเกิดจากปัญหาหนี้สินและขาดโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการผลิต เช่น ที่ดินท ากิน               
แหล่งน้ า เงินทุน เครื่องมืออุปกรณ์ องค์ความรู้ แหล่งตลาด ส่งผลต่อปัญหาการผลิตและราคาขาย จึงควรพัฒนา
อาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร 
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2. วัตถุประสงค ์
 1) ส่งเสริมให้เกษตรกรยากจนรวมตัวตั้งกลุ่ม/องค์กรเพ่ือด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมด้านการเกษตรให้บริการ
แก่เกษตรกรสมาชิก 
 2) เกษตรกรยากจนสามารถปรับปรุงกิจกรรมเกษตรที่ท าอยู่เดิม และเพ่ิมกิจกรรมเกษตรใหม่ตามแนว
เกษตรกรรมยั่งยืนหรือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าหมาย 
 1) เกษตรกรยากจนเป้าหมายปีละ 8,250 ครัวเรือน รวม 3 ปี จ านวน 24,750 ครัวเรือน รวมตัว
จัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรๆละ 30 ราย รวม 3 ปี จ านวน 825 กลุ่ม/องค์กร หรือปีละ 275 กลุ่ม/องค์กร 
 2) เกษตรกรยากจนเป้าหมาย รวม 3 ปี จ านวน 24,750 ครัวเรือนหรือปีละ 8,250 ครัวเรือนสามารถ
ปรับปรุงกิจกรรมเกษตรเดิม และเพ่ิมกิจกรรมเกษตรใหม่ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                          5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วดั 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์ 

(Outcomes)  และตัวชี้วัด ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาอา ชีพ เกษตรอย่ า งยั่ ง ยื นแก่
เกษตรกรยากจน 
    -  ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เกษตรกรยากจนเป้าหมาย 
    - ก าหนดแนวทางด าเนินโครงการ 

77 จังหวัด  
77 คณะๆละ 
15 ราย รวม 
1,155 ราย 
ประชุมปีละ            
4 ครั้ง 

1.15 
 
 
 
 
 

 

1.15 
 
 
 
 
 

 

1.15 
 
 
 
 
 

 

ผลผลิต (Outputs) 
1) เกษตรกรยากจนรวมตัวจัดตั้ ง
กลุ่ม/องค์กร รวม 3 ปี 825 กลุ่ม/
องค์กร หรือปีละ 275 กลุ่ม/องค์กร 
 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) เกษตรกรยากจนที่ เป็นสมาชิก
กลุ่ม/องค์กร จ านวน ปีละ 8 ,250 
ราย สามารถปรับปรุงกิจกรรมเกษตร
เดิม และเพิ่มกิจกรรมเกษตรใหม่ตาม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) จัดประชุมเกษตรกรยากจนครั้งที่ 1 
ระดับหมู่บ้าน ต าบล ช้ีแจง 
    - การรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน คัดเลือกกรรมการกลุ่ม 
ก าหนดระเบียบกลุ่ม 
   - คัดเลือกอาสาสมัครส ารวจข้อมูล
สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร 

ปีละ 275 
กลุ่ม/องค์กร 
เกษตรกร 
8,250 ราย 
รวม 3 ปี 825 
กลุ่ม/องค์กร 
เกษตรกร 
24,750 ราย 

0.721
9 
 

 

0.721
9 
 
 

 

0.721
9 

 

 3 )  อาสาสมัครส ารวจข้อมูลสภาพ
เ ศ รษฐกิ จ ขอ งครั ว เ รื อน เ กษตรกร
เป้าหมาย 

อาสาสมัคร
ปฏิบัติงานปีละ 
10 ราย 26 
วันๆละ 300 
บาท 

0.078 0.078 0.078 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต Outputs)/ผลลัพธ์ 

(Outcomes) และตัวชี้วัด ปี 62 ปี 63 ปี 64 
  4) บันทึกและประมวลผลข้อมูลจากการ
ส ารวจ รายละ 20 บาท 

ปีละ 275 กลุ่ม/
องค์กร สมาชิก 
8,250 ราย 

0.0412 0.0412 0.0412 ตัวชี้วัด (Indicators) 
เชิงปริมาณ 
1) เกษตรกรยากจนรวมตัวจัดตั้ง
กลุ่ม/องค์กรได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 ของเป้าหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
2) เกษตรกรยากจนสามารถ
ปรับปรุงกิจกรรมเกษตรเดิมและ
เพิ่มกิจกรรมเกษตรใหม่  ตาม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

  5) น าตัวแทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่จัดตั้ง
ขึ้นองค์กรละ 5 รายไปศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หรือฟาร์ม
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จตามแนวเกษตร
ยั่งยืน 

ปีละ 275 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 5 
ราย รวม 1,375 
ราย 

0.4813 
 

0.4813 
 

0.4813 
 

  6) ประชุมเกษตรกรยากจน ครั้งที่ 2 เพื่อ
ช้ีแจงสรุปผลการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 
   -  ร่ วมหารือก าหนดแผนการผลิตของ
เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
   - หารือร่วมกิจกรรมลดการพึ่งพาภายนอก 
เช่น ผลิตเมลด็พันธ์ุ ปุ๋ย แปรรูป 

ปีละ 275 กลุ่ม/
องค์กร สมาชิก 
8,250 ราย 

0.7219 
 

0.7219 
 

0.7219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7) สนับสนุนสระเก็บน้ าขนาดเล็กในไร่
นา ความจุ 1,260 ลบ.ม. แก่เกษตรกร
ยากจนที่มี พ้ืนที่ขุดร้อยละ 50 ของ
เกษตรกรยากจนที่เข้าโครงการ รายละ 
1 บ่อ เงิน 10,000 บาท โดยเงินส่วนที่
เกินเกษตรกรออกสมทบ 

ปีละ 4,125 ราย 41.250 
 

41.250 
 
 

41.250 
 
 

8) คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
ประชุม เ พ่ือด า เนินธุ รกิ จ /กิจกรรม
ให้บริการสมาชิก เช่น ธุรกิจสินเชื่อ รวม
ซื้อ แปรรูปและรวมขายผลผลิต 

ปีละ 275 กลุ่ม/
องค์กร โดย
กรรมการประชุม           
ปีละ 4 ครั้ง 

- - - 

  9) จัดอบรมเกษตรกรยากจนเป้าหมาย
ครั้งที่ 3 เพ่ือ 
     - ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรด้าน
การผลิต แปรรูป การตลาด ตามแนว
เกษตรกรรมยั่งยืนหรือตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการผลิต 

ปีละ 275 กลุ่ม/
องค์กร รวม 
8,250 ราย 

0.7219 0.7219 
 

0.7219  

 
  



45 
 

ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต Outputs)/

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
และตัวชี้วัด 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

10) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน านิเทศงานแก่กลุ่ม/
องค์กร 
 

จังหวัดละ 4 
รายๆละ 15 วัน 
รวม 77 จังหวัด 
308 ราย 

2.97 2.97 2.97  

รวม  48.1362 48.1362 48.1362  
 
6. พื้นที่ด าเนินการ  77 จังหวัด 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  รวม 3 ปี ปี 2562 – ปี 2564 
8. งบประมาณโครงการ  รวม 3 ปี จ านวน 144.4086 ล้านบาท แยกเป็นรายปีๆละ 48.1362
    ล้านบาท 
 
 
 
 
 

 
***************************** 
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  

อย่างยั่งยืน 
- นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ด้านเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความ

เข้มแข็ง ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
- แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคา          
กลยุทธ์ที่ 3.3  การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ ในด้านการผลิตทาง
  เกษตรกรรมการแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่าย องค์กร
  เกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน 
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด.......................................ด้าน................................................. .................... 
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด..............................................ด้าน............................................... ...................... 
 
ชื่อโครงการที่ 6   โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัด ส านักงานการค้าภายใน
   จังหวัด พ่อค้า เอกชน สภาเกษตรกรจังหวัด และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาหลักที่เกษตรกรประสพอยู่โดยทั่วไปตั้งแต่การผลิต คุณภาพดิน ขาดพันธุ์ดีการให้น้ า ใส่ปุ๋ย การ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เก็บเกี่ยวแปรรูป และจ าหน่ายนอกจากนั้นยังประสพภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ได้ปริมาณ
ผลผลิตต่ าด้อยคุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ราคาต่ า ช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงเดียวกัน 
หน่วยงานภาครัฐ จึงมุ่งสร้างความเข้มแข็งของการรวมตัวเกษตรกรในรูปกลุ่ม/องค์กรเครือข่าย ซึ่งการรวมตัวของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ จะรวมตัวจัดตั้งกลุ่มตามสภาพพ้ืนที่เช่น ระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่จะมี
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพต่างกันแต่อยู่อาศัยและท ากินอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น ท านา ท าไร่ และเลี้ยงสัตว์ โดย
เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม จะมีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกัน  
 อีกรูปแบบหนึ่งมีการรวมตัวของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน ในรูปชมรม สมาคม เช่นการ
รวมตัวของชาวนา ชาวสวนยางพารา ซึ่งบางชนิดสินค้ามีหลายกลุ่ม องค์กรไม่เป็นเอกภาพ มีบทบาทเสนอปัญหา
ความเดือดร้อนและข้อเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากเกษตรกร ให้ภาครัฐด าเนินการ ดังนั้นจึงควร
สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กร ของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันอย่างเป็น
ระบบ โดยสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร ให้สามารถด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการสมาชิก ตั้งแต่กลุ่ม/
องค์กร ระดับต าบล/หมู่บ้าน เชื่อมโยงระดับอ าเภอ/จังหวัดและประเทศ ในหลักคิดที่ว่าเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกัน มีจุดแข็งที่เข้าใจสภาพปัญหาของสินค้านั้นๆ และสามารถร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาครบวงจร 
ตั้งแต่ร่วมวางแผนการผลิต พัฒนาการผลิต การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า และร่วมกันขาย ทั้งนั้นควรสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายรายสินค้าตั้งแต่ระดับต าบลเชื่อมโยงระดับอ าเภอ และ ระดับจังหวัด เพ่ือ
สร้างความร่วมมือด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมของสินค้าเกษตร  
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1) สร้างความเข้มแข็งการจัดการของกลุ่ม/องค์กรเกษตรรายชนิดสินค้า 
2.2) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้าในระดับต่างๆ  

3. เป้าหมาย 
 3.1) ปีงบประมาณ 2562 ขั้นที่ 1 ด าเนินการน าร่องสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรราย
ชนิดสินค้าระดับต าบล หรือ หมู่บ้านๆละ 1 กลุ่ม/องค์กร อ าเภอละ 2 ต าบลหรือหมู่บ้าน รวมจังหวัดละ            
2 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด 154 อ าเภอ 308 กลุ่ม /องค์กรๆละ ประมาณ 30 ราย รวมเกษตรกรสมาชิก 
9,240 ราย โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 ชนิดสินค้า 
 3.2) ปีงบประมาณ 2563 ขั้นที่ 2 ขยายผลเพ่ิมจ านวน การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับต าบลหรือหมู่บ้าน เชื่อมโยงระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เ พ่ิมอีกจังหวัดละ 4 
อ าเภอ ๆละ 2 ต าบล หรือหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด 308 อ าเภอ 616 กลุ่ม/องค์กรๆละ 30 ราย รวม
เกษตรกรสมาชิก80 ราย โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอ าเภอและระดับจังหวัดเพ่ิมอีก จังหวัดละ 2 ชนิด
สินค้า  
 3.3) ปีงบประมาณ 2564 ขั้นที่ 3 สร้างความเข้มแข็งการเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า 
ระดับประเทศ โดยจัดตั้งคณะกรรมการรายสินค้าเกษตรเชื่อมโยงจากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ 5 ชนิดสินค้า 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                                5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และ
ตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์

(Outcomes)/และตัวชี้วัด 
(Indicators)  

ปี 62 ปี63 ปี 64 

1) ขั้นที่ 1 น าร่องสร้างความเขม้แข็ง กลุม่/องค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับต าบลหรือ หมู่บ้าน
เชื่อมโยงกับระดับอ าเภอและระดบัจังหวัด 

ต าบลหรือหมู่บ้าน
ละ 1 กลุ่ม องค์กร 
อ าเภอละ 2 
ต าบล/หมู่บ้าน
จังหวัดละ 2 
อ าเภอ รวม 77 
จังหวัด 154 
อ าเภอ 308กลุ่ม/
องค์กร รวม
เกษตรกร 2,310 
ราย 

- - - ผลผลิต (Outputs) 
1)มีการจดัตั้งกลุม่/องค์กร 
เกษตรกรรายสินค้าระดับต าบลหรอื
หมู่บ้านๆละ 1 กลุ่ม/องค์กร อ าเภอ
ละ 2 ต าบล/หมู่บ้าน จังหวดัละ 2
อ าเภอ รวม 77 จังหวัด 154 อ าเภอ 
308 กลุ่ม/องค์กร 
 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้ามี
การเช่ือมโยงเครือข่ายด าเนินธุรกจิ/
กิจกรรมระดบัอ าเภอและระดับจังหวัด
ละๆ 2 ชนิด สินค้า 
ตัวชี้วัด (Indicators)   
   1.จัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรราย
ชนิดสินค้าเกษตรระดับต าบลหรือ 
หมู่บ้านได้ ร้อยละ 70 จากเป้าหมาย 
308 กลุ่ม/องค์กร 

1.1) เสนอ คกก.พัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดับ
จังหวัด จัดประชุมหารือการด าเนนิโครงการ
สร้างความเข้มแข็งของ กลุ่ม/องคก์รเกษตรกร
รายสินค้า เพื่อ 

    - คัดเลือกชนิดสินค้าท่ีจะด าเนนิการ 
    - คัดเลือกพื้นที่หรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

เป้าหมาย 
    - ติดตามความก้าวหน้าที่และแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

77 จังหวัดๆละ40 
ราย รวม 2,310 
ราย /1วัน ประชุม 
4 วัน ต่อปี 

2.31 - - 

1.2) ประชุมช้ีแจงเกษตรกรครั้งที ่1                    - 
การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า
ระดับต าบลหรือหมู่บา้น 

     - คัดเลือกกรรมการกลุ่ม 
     - ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม 

308 กลุ่ม/
องค์กรๆ ละ30 
ราย รวม 9,240 
ราย/1 วัน 

3.23 - - 

1.3) ประชุมช้ีแจงเกษตรกรครั้งที ่2              
     - จัดท าแผนการผลติรายบุคคล ของสมาชิก และ

แผนความ ต้องการสนับสนุน จากกลุ่ม/องค์กร 
     - รวมแผนการผลติและแผนความต้องการ

สนับสนุนจากรายบุคคล จัดท าเปน็แผนการผลติ
และแผนความต้องการระดับกลุม่/องค์กร 

308 กลุ่ม/องค์กร 
รวม 9,240 ราย 
/1วัน 

3.23 - - 

1.4) เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมอบหมายหน่วยงานให้การ
สนับสนุนกลุ่ม/องค์กร 

 - - - 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

         4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                   5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต Outputs)/ผลลัพธ์

(Outcomes)/และตัวชี้วัด 
(Indicators)  

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

    1.4.1) จัดอบรมสมาชิกกลุม่เรื่อง
บทบาทหน้าท่ี และการร่วมด าเนนิธุรกิจ/
กิจกรรม สนับสนุนกลุ่ม/องค์กร 

308 กลุ่ม/
องค์กร รวม 
9,240 ราย/
1 วัน 

3.23 - - - 

    1.4.2) จัดอบรมกรรมการของกลุ่ม/องค์ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ,
การวางแผนธุรกิจและจดัการธรุกจิให้บริการ
สมาชิก 

กรรมการจาก 
308 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 7 
ราย รวม 
2,156 ราย/
2 วัน 

3.93 - - 

    1.4.3) คณะกรรมการประสาน
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ/อปท/และ
ภาคเอกชนสนับสนุน กลุ่ม/องค์กรตาม
แผนการผลติและแผนความต้องการ
สนับสนุน 
- เงินกู้ด าเนินธุรกิจ 
- สนับสนุนเครื่องจักรกลแปรรูป 
- สนับสนุนองค์ความรู ้
- ประสานการด าเนินธรุกิจของกลุม่/องค์กร

ด าได้แก่ธรุกิจรวมซื้อแปรรูป และรวมขาย 

กรรมการจาก
308 กลุ่ม/
องค์กร กลุ่มๆ
ละ 7 รายรวม 
2,156 ราย
ปฏิบัติงานปีละ 
4 วัน 

3.02 - - 

    1.5) คณะกรรมการกลุม่/องคก์รราย
สินค้าระดับต าบลหรือหมู่บ้านในแต่ละ
อ าเภอ ประชุมเพื่อเลือกผู้แทนเปน็
กรรมการองค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า
นั้นๆ ระดับอ าเภอ  
- รวบรวมแผนการผลิต และแผนความ

ต้องการระดับกลุม่/ องค์กรเป็นแผนระดับ
อ าเภอ 

- ร่วมกันวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต,แปรรูปและการตลาดของกลุม่/ 
องค์กรระดับอ าเภอ 

- ประสานหน่วยงานราชการ/อปท./
ภาคเอกชนสนับสนุนตามแผนการผลิตและ
แผนการตลาด 

154 อ าเภอๆ
ละ 11 ราย 
รวม 1,694 
ราย ประชุม 4 
ครั้ง/ปี ครั้งละ 
1 วัน 
154 อ าเภอๆ
ละ 11 ราย 
รวม 1,694 
ราย ประชุม 4 
ครั้ง/ปี ครั้งละ 
1 วัน 

2.78 - 
 

- 
 

 

  



50 
 

ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                       5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์

(Outcomes)/และตัวชี้วัด 
(Indicators)  

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

    1.6) คณะกรรมการกลุม่/องคก์รเกษตรกรระดับ
อ าเภอในแต่ละจังหวัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนเป็น
คณะกรรมการกลุม่/องค์กรรายชนิดสินค้าระดับ
จังหวัด 
- รวบรวมแผนการผลิตและแผนความต้องการระดับ

อ าเภอ เป็นแผนระดบัจังหวัด 
- รวมกันวางแผนพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรใน

จังหวัดทั้งด้านการวางแผนผลติ รวบรวมผลผลิต 
เพื่อแปรูป และการขาย 

- คณะกรรมการระดับจังหวัดประสานหน่วยงาน
ภาครัฐ/อปท/เอกชนสนับสนุนด าเนินธุรกิจตาม
แผน 

ชนิดสินค้าละ 
77 จังหวัดๆ
ละ 1 คณะๆ
ละ 15 ราย 
รวม 1,155 
ราย เมื่อ 2
ชนิดสินคา้ใน
แต่ละจังหวดั
รวมกรรมการ 
2,310 ราย
ประชุม 6 
ครั้ง/ปีๆละ 
1 วัน 

9.0 - -  

รวมขั้นท่ี 1  30.73- - -  

ขั้นที่ 2 ขยายผลสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
องค์กรรายชนิดสินค้า เชื่อมโยงระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด 
   2.1) ประสาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดบัจังหวัด 
- ก าหนดแผนปฏิบตัิงานกิจกรรมขยายผล 
- คัดเลือกชนิดสินค้าที่จะด าเนินการ 
- คัดเลือกพื้นที่หรือ กลุม่/องค์กรเกษตรกร 

ต าบลหรือ
หมู่บ้าน ละ 1 
กลุ่ม/องค์กร 
อ าเภอ ละ 2 
ต าบล หรือ 
หมู่บ้านจังหวัด
ละ 4 อ าเภอ 
รวม 77 
จังหวัด 308
อ าเภอ  616 
กลุ่ม/องค์กรๆ
ละ 30 ราย  
รวมเกษตรกร
18,480 ราย 
ผู้เข้าประชุม 
77 จังหวัดๆ
ละ 40 ราย 
รวม 3,080 
ราย/ 1 วัน 

- 2.31- - ผลผลิต(Outputs) 
   2) มีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับ
ต าบลหรือหมู่บ้านรวมจังหวัดละ 
4 อ าเภอๆละ 2 ต าบล หรือ
หมู่บ้าน รวม 308อ าเภอ 616
กลุ่ม/องค์กร 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
   2) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรราย
สินค้าเกษตรที่จัดตั้งข้ึนมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายด าเนินธุรกิจ/
กิจกรรมขององค์กรเกษตรกร
รายชนิดสินค้าระดับอ าเภอ 
และระดับจังหวัดเพิ่มจังหวัดๆ
ละ 2 ชนิดสินค้า 

   2.2) จัดประชุมช้ีแจง เกษตรกรครั้งที ่1  
          - การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  รายชนิด

สินค้าในต าบล/หมู่บ้าน 
- การก าหนดระเบียบ,ข้อบังคับของกลุ่ม/

องค์กร 
    - คัดเลือกกรรมการกลุม่/องคก์ร 

616 กลุ่ม/
องค์กร รวม
เกษตรกร 
18,480 ราย 
/1 วัน 

- 3.23 - 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                          5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชีว้ัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์

(Outcomes)/และตัวชี้วัด 
(Indicators)  

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

   2.3 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรครั้งท่ี 2  
        - การจัดท าแผนผลิตรายบคุคลและแผนความ

ต้องการสนับสนุนจากกลุม่/องค์กร 
      - รวบรวมแผนรายบุคคลเป็นแผนการผลติระดับ

กลุ่ม/องค์กร 

616 กลุ่ม/
องค์กร รวม
เกษตรกร 
18,480 ราย 
/1วัน 

- 3.23 - ตัวชี้วัด (Indicator) 
เชิงปริมาณ 
   2) มีการขยายผลจดัตั้งกลุม่/
องค์กรเกษตรรายชนิดสินค้าเกษตร
ระดับต าบลหรือ หมู่บ้านไดร้้อยละ 
70จากจ านวนเป้าหมาย 616 
กลุ่ม/องค์กร 
เชิงคุณภาพ 
   2) คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรรายสินค้าระดับจังหวดั 
สามารถเชื่อมโยงด าเนินธุรกิจ/
กิจกรรม ระหว่าง กลุ่ม/องค์กร
เครือข่ายและกับองค์กรอื่นๆ หรือ
พ่อค้าเอกชนได้อย่างน้อยชนิดสินค้า
ละ 2 ธุรกจิ/กิจกรรม 

   2.4) เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมอบหมายหน่วยงานให้การ
สนับสนุนกลุ่ม/องค์กร 
         2.4.1) จัดอบรมสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีและการร่วมด าเนินธุรกจิ/กจิกรรมสนับสนุน
กลุ่ม องค์กร 

 
 
 
616 กลุ่ม/
องค์กรรวม
เกษตรกร 
18,480 ราย 
1 วัน 

 
 
 
- 

 
 
 

3.23 

 
 
 
- 

        2.4.2) จดัอบรมกรรมการกลุ่ม/องค์กร เกี่ยว 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ การ
วางแผนธุรกิจ และการจดัการธุรกจิให้บริการสมาชิก 

กรรมการ 
จาก 616 
กลุ่ม/องค์กรๆ
ละ 7 ราย  
รวม 4,321 
ราย /2 วัน 

- 3.01 - 

         2.4.3) คณะกรรมการประสานหน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน สนับสนุนกลุ่ม/องค์กรตามแผนการผลติ
และแผนความต้องการสนับสนุน 
- เงินกู้ด าเนินธุรกิจ 
- สนับสนุนเครื่องจักรกลแปรรูป 
- สนับสนุนองค์ความรู ้
- เอกชนรับซื้อผลผลิต 

กรรมการจาก 
616 กลุ่ม/
องค์กรๆละ           
7 ราย รวม
กรรมการ 
4,312 ราย
ปฏิบัติงาน 
4 วัน 

- 3.02 - 

   2.5) คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรระดับต าบลหรือ
หมู่บ้านในแต่ละอ าเภอ ประชุมเลอืกตั้งผู้แทนเป็น
คณะกรรมการรายสินค้านั้นๆระดบัอ าเภอ 
- ร่วมวางแผนการผลติ และแผนความต้องการ ระดับ

กลุ่ม/องค์กรเป็น แผนการผลิตระดับอ าเภอ 
- ร่วมกันวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ

แผนการด าเนินธุรกิจ ให้บริการสมาชิกกลุ่มระดับ
อ าเภอ 

- ประสานสนับสนุนการท าธุรกิจซือ้ขายผลผลติ และ
แปรรูปผลผลติกับเอกชน หรือระหว่าง กลุ่ม/องค์กร 

308 
อ าเภอๆละ
11 ราย 
กรรมการ
3,388 ราย 
ประชุม 4
ครั้ง/ปีๆละ     
1 วัน 

- 2.78 - 
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ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

 

4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                      5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์

(Outcomes)/และตัวชี้วัด 
(Indicators)  

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

   2.6) คณะกรรมการ กลุม่/องคก์รเกษตรกร
ระดับอ าเภอในแต่ละจังหวัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทน
เป็นคณะกรรมการ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิด
สินค้าระดับจังหวัด 
- รวบรวมแผนการผลิต และแผนความต้องการ

ระดับอ าเภอเป็นระดับจังหวัด 
- ร่วมกันวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ

แผนการด าเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกกลุ่มระดับ
จังหวัด 

- คณะกรรมการประสานหน่วยงานภาครัฐ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจตามแผน 

กรรมการราย
สินค้า 77 
จังหวัดๆละ 
15 ราย รวม
กรรมการ 
1,155 ราย 
ประชุม 6 
ครั้ง/ปี เมื่อ 4 
ชนิดสินค้าใน
แต่ละจังหวดั 
รวมกรรมการ 
4,620 ราย 

- 9.00 -  

รวมขั้นท่ี 2  - 29.81 -  
ขั้นที่ 3 สร้างความเข้มแข็งการเชื่อมโยงของ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า
ระดับประเทศ 
 
 
 
   3.1) จัดประชุมผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกชนิด
สินค้าท่ีมีการเช่ือมโยงจากระดับต าบลหรือหมู่บ้าน
สู่ระดับอ าเภอและระดับจังหวัดที่เข้มแข็งและเป็น
ระบบ 

ตั้ง
คณะกรรมการ
รายชนิดสินค้า
ระดับประเทศ 
5 ชนิดสินค้า 
 
-ผู้เข้าร่วม
ประชุม 80 
ราย 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

0.12 

ผลผลิต (Outputs) 
   3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการราย
ชนิดสินค้าระดับประเทศ 5 ชนิดสินค้า 
 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
   3) มีการด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมของ
องค์ ก ร เกษตรกรรายชนิ ดสิ นค้ า
ระดับประเทศกับองค์กรรายสินค้า
ระดับอ าเภอ/จังหวัด หรือกับองค์กร
เกษตรอื่น หรือพ่อค้าเอกชน 5 ชนิด
สินค้า 

   3.2) จัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการกลุม่/
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าระดับจงัหวัดเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการรายชนิด
สินค้าระดับประเทศ 

จังหวัดละ 5 
รายต่อชนิด
สินค้า รวม 
20 จังหวัด 
100 ราย 
-เมื่อ 5 ชนิด
สินค้า ผู้เขา้
ประชุม 500 
ราย 1 วัน 

- - 0.81 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                      5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์

(Outcomes)/และตัวชี้วัด 
(Indicators)  

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

   3.3) คณะกรรมการชนิดสินค้าระดับประเทศจัด
ประชุม เพื่อ 
- ส ารวจปัญหาความต้องการ ปริมาณคณุภาพและ

ราคาผลผลิตรายชนิดสินค้าของกลุ่ม/องค์กร
สมาชิกระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

- วางแผนธุรกิจ สินเช่ือ รวมซื้อแปรรูปและรวมขาย
ให้บริการแก่กลุม่/องค์กรสมาชิกทัว่ประเทศ 

- คณะกรรมการด าเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชนสนับสนุน
การด าเนินธรุกิจตามแผน 

5 คณะๆละ 
17 ราย รวม
กรรมการ 85 
ราย ประชุม
ครั้งละ 1 วัน 
12 ครั้ง/ป ี

- - 1.66 ตัวชี้วัด (Indicators) 
เชิงคุณภาพ 
  4) คณะกรรมการองค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้า
ระดับประเทศแต่ละชนิดสินคา้ 
สามารถด าเนินธรุกิจ/กิจกรรม
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มองค์กร
เครือข่าย และกับองค์กร
เกษตรกรอื่น หรือกับพ่อค้า
เอกชนได้อย่างน้อย 2 ธุรกิจ/
กิจกรรม 

รวมขั้นท่ี 3    2.59  

รวมขั้นท่ี 1+2+3  30.73 29.81 2.59  

 
6. พื้นที่ด าเนินงาน  77 จังหวัด 
7. ระยะเวลาด าเนิน 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2562 – ปี 2564  
8. งบประมาณโครงการ รวม 3 ปีเป็นเงิน 63.13 ล้านบาท แยกเป็นรายปีได้ดังนี้ 
   - ปี 2562 จ านวน 30.73 ล้านบาท 
   - ปี 2563 จ านวน 29.81 ล้านบาท 
   - ปี 2564 จ านวน 2.59 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 

****************************** 
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 
- นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ยุทธศาสตร์/พัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
- แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพด้านราคา 
กลยุทธ์ที่ 3.3  การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
  เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กร
  เกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน 

- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด..........................................ด้าน.............................................. .................... 
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด.................................................ด้าน..................................................................  

ชื่อโครงการที่ 7  โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนา
    พื้นที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน โครงการ        
ชลประทานจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ ส านักงาน
การค้าภายในจังหวัด สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการส่งเสริมของหน่วยงานด้านการเกษตรมักจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
รองรับการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแก้ไขปัญหาแต่ละด้านตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ 
เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มปรับปรุงบ ารุงดิน กลุ่มผู้ผลิตข้าว กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือและกลุ่มผู้เ ลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น             
ซึ่งแนวทางการสนับสนุนกลุ่มเฉพาะด้านเหล่านั้น มักด าเนินการในรูปแบบเดียวกัน แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว
ลักษณะสภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ สภาพสังคมย่อมแตกต่างกัน ประกอบกับที่ผ่านมาการพัฒนาการเกษตรแต่ละ
พ้ืนที่ ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่ส าคัญเพ่ือน ามาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่โดยละเอียด และครอบคลุม เช่น ข้อมูลคุณภาพดิน แหล่งน้ า สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เกษตรกร โรงงานแปรรูป แหล่งตลาด ในขณะที่ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงและน ามาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารเชิงรุก (Agri-map) ในระดับต าบล ข้อมูลสภาพน้ าเพ่ือ
การเกษตรในพ้ืนที่ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร (สสนก.) หากน ามาใช้ประกอบกับแนวทาง
ด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาพ้ืนที่ 

 ตัวอย่างโครงการต้นแบบมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งมุ่งเน้นโครงการที่ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมท าและเป็น
เจ้าของ โดยมีการส ารวจข้อมูลรายครัวเรือนด้านเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์ข้อมูลดิน และแหล่งน้ า                   
แล้วน าเสนอข้อมูลให้ชาวบ้านร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา มีการบูรณาการภารกิจ
และงบประมาณของทุกหน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย เน้นการแก้ไขปัญหา 3 ระยะ ได้แก่  “อยู่
รอด” ให้ชาวบ้านพ้นความอดอยากก่อน ขั้นต่อไป “พอเพียง” ใช้หนี้หมด มีรายได้สม่ าเสมอพอสบายขึ้น และ 
“ยั่งยืน” มีเงินออมพัฒนาตนเองด้วยล าแข้ง มีภูมิคุ้มกันภัยคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่
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ห่างไกล พ้ืนที่เขตความมั่นคงขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
จึงควรด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนาพ้ืนที่
ดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค ์
 เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเชิงพ้ืนที่ และสามารถน าข้อมูลทางการเกษตรไปใช้พัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เกษตรกรในพ้ืนที่ห่างไกล และพ้ืนที่เขตความม่ันคงสามารถจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรระดับต าบล 
หรือหมู่บ้าน รวม 3 ปี 77 จังหวัดๆละ 3 กลุ่ม/องค์กร รวม 231 กลุ่ม/องค์กรๆละ 100 ราย รวมเกษตรกร
23,100 ราย หรือจังหวัดละ 1 กลุ่ม/องค์กรต่อปี รวม 77 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จ านวน 7,700 ราย/ปี 
 3.2 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นสามารถใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจในพื้นที่ ไปใช้ด าเนินการพัฒนาการเกษตร 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน  5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์                       

(Outcomes) และตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

  1. ขั้นที่ 1  ขั้นก าหนดแนวทางด าเนินโครงการ 
     1 . 1 )  เ ส น อ แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วม
วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีระดับจังหวัดเพื่อ 
        - ก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลอืกพื้นที่ เป้าหมาย 
        - ก าหนดแนวทางด าเนินโครงการ 
        - ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา

อุปสรรค 

 
คณะละ 15 
ราย จ านวน 
77 จังหวัด 
รวม 1,155 
ราย ประชุม         
4 วันต่อป ี

 
2.31 
 

 

 
2.31 
 
 

 

 
2.31 

 
 

ผลผลิต (Outputs) 
1) จัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรใน

พื้นที่  ห่างไกล พื้นที่ความมั่นคง
ร ะดั บหมู่ บ้ า น / ต า บล  ไ ด้  77 
จังหวัดๆละ 3 กลุ่ม/องค์กร ใน 3 ปี 
รวม 231 กลุ่ม/องค์กร 

 
ตัวชี้วัด (Indicators) 
    เชิงปริมาณ 
    1) สามารถจัดตั้ งกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรเชิงพื้นที่ได้ร้อยละ 70 ของ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย 

      1 . 2 )  จั ด ป ร ะ ชุ ม เ กษตร กร  ค รั้ ง ที่  1         
แนะน าและช้ีแจง 
        - การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเชิงพื้นที่ 
        - การก าหนดระเบียบ/ข้อบังคับกลุ่ม 
        - การเลือกตั้งกรรมการกลุ่ม/องค์กร 
        - แนวทางการด าเนินโครงการ 
        -  คัด เลือกอาสาสมัครรวบรวมข้อมูล  

วิเคราะห์สภาพพื้นที่และข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

 
 
77 จังหวัด 
รวม 3 ปี 231 
กลุ่ม/องค์กรๆ
ละ 100 ราย
เกษตรกร
23,100 ราย
หรือจังหวัดละ 
1 กลุ่ม/องค์กร/
ปี จ านวน 77 
กลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร 
7,700 ราย/ปี 
ประชุม  
1 วัน 

 
 

2.70 

 
 

2.70 

 
 
2.70 

      1.3) น าคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
ศึกษาดูงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบลเป้าหมายที่
ประสบผลส าเร็จ หรือโครงการต้นแบบปิดทอง
หลังพระ 

ปีละ 77 กลุม่/
องค์กร 
กรรมการกลุม่/
องค์ละ 15 ราย 
ปีละ 1,155 
รายศึกษาดูงาน  
3 วัน 

4.62 4.62 4.62 

      1.4) น าคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ
ระดับจังหวัดศึกษาดูงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบล
เป้าหมายที่ประสบผลส าเร็จหรือโครงการต้นแบบ
ปิดทองหลังพระ 

คณะกรรมการ
โครงการจังหวดั 
77 คณะๆละ 
15 ราย รวมปี
ละ 1,155 ราย 
ศึกษาดูงาน          
3 วัน 

4.62 4.62 4.62 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน  5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์ 

(Outcomes) และตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2 ขั้นที่  2  ขั้นจัดเก็บข้อมูลวิ เคราะห์เพื่อใช้
วางแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 
     2.1) จัดอบรมหลักสูตรการจัดเก็บและ
วิ เคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ให้แก่
อาสาสมัครช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
        - ข้อมูลจาก Agri-map และข้อมูลสภาพ

น้ าเพื่อการเกษตรในพื้นที ่
         - การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของ

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
อาสาสมัครจังหวัด
ละ 20 ราย รวม 
77 จังหวัด ปลีะ 
1,540 ราย 
หลักสตูร 2 วัน 

 
 
2.51 

 
 
2.51 

 
 
2.51 

ผลผลิต (Outputs) 
    2) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่จดัตั้ง
ขึ้น มีการใช้ข้อมูลด้านการเกษตรใน
พื้นที่ไปวางแผนพัฒนากิจกรรม
เกษตรของสมาชิกกลุ่ม/องค์กร 
 
ตัวชี้วัด (Indicators) 
เชิงปริมาณ 
    2) ร้อยละ 70 ของกลุ่ม/องคก์ร
เกษตรกรที่จดัตั้งขึ้น สามารถใช้
ข้อมูลด้านการเกษตรไปก าหนดแผน
ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมของกลุ่ม/
องค์กรให้บริการสมาชิก 

     2.2) อาสาสมคัรด าเนินการส ารวจข้อมูล
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรหมู่บ้าน/
ต าบลเป้าหมายจังหวัดละ 1 หมูบ่า้นๆละ 200 
ครัวเรือน 

อาสาสมัคร 20 
รายส ารวจ 3 วัน 
ได้ 1 กลุ่มหรือ
ส ารวจปลีะ 77 
กลุ่ม ใช้
อาสาสมัคร 
1,540 ราย 3 วัน  
 

2.22 2.22 2.22 

     2.3) อาสาสมคัรจดัเก็บข้อมลูด้านการเกษตร
จาก Agri-map และข้อมูลสภาพน้ าเพื่อ
การเกษตรในพ้ืนท่ีจากสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร 

77 จังหวัดๆละ 
10,000 บาท 

0.77 0.77 0.77  

     2.4) อาสาสมคัรบันทึกและประมวลผลข้อมูล
จากแบบส ารวจ 

77 จังหวัดๆละ 
10,000 บาท 

0.77 0.77 0.77  

     2.5) ประชุมเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม/องค์กร 
ครั้งท่ี 2 
        - เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบ

ส ารวจ ระดมความเห็นเสนอปญัหาความ
ต้องการ 

       - ก าหนดแผนด าเนินงานเพือ่พัฒนาแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร 

77 จังหวัดๆละ 1 
องค์กร รวม 77 
องค์กรๆละ 100 
ราย รวม 7,700 
ราย 1 วัน 

2.70 2.70 2.70  

3. ขั้นที่ 3 ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ 
   3.1) มิติน้ า 
          กลุ่ม/องค์กรประสานหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์น้ ามัน
เชื้อเพลิง เครื่องจักรกลพัฒนาแหล่งน้ า โดย
เกษตรกรร่วมแรงท า เช่น สร้างฝายแม้ว ซ่อมแซม
คูคลองส่งน้ า 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                         5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์ 

(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) 
ปี 62 ปี 63 ปี 64  

    3.2) มิติดิน 
          3.2.1) เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์

คุณภาพดิน 
 

 
77 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 
100 ราย นวม 
7,700 ราย/ป ี

 
- 

 
- 

 
- 

ผลผลิต (Outputs) 
    1) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเชิงพื้นที่
ที่จัดตั้งข้ึน มีการใช้ข้อมูลดา้น
การเกษตรไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม
เกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
 
ตัวชี้วัด (Indicators) 
เชิงคุณภาพ 
    1) ร้อยละ 70 ของสมาชิกกลุม่/
องค์กรเกษตรกรที่จดัตั้งขึ้น สามารถ
ปรับปรุงกิจกรรมเกษตรในฟารม์ได้
อย่างน้อย 2 กิจกรรม 

          3.2.2) ฝึกปฏิบัติจัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า
ชีวภาพ ใช้โดโลไมท์ปรับปรุงดิน ปลูก
พืชหลังนา ปลูกพืชตระกูลถั่ว 

77 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 
100 ราย รวม 
7,700 ราย/ปี
หลักสตูร 1 วัน 

2.70 2.70 2.70 

    3.3) มิติเกษตรกรรม 
          3.3.1) จัดอบรมพร้อมน าเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพเกษตรที่ประสบ
ผลส าเร็จ แล้วน าความรูไ้ปวางแผนการผลิตใน
ฟาร์มของตน 

 
77 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 
100 ราย รวม 
7,700 ราย 
หลักสตูร 2 วัน 

 
4.23 

 
4.23 

 
4.23 

         3.3.2) การอบรมการผลิตไตรโคเดอร์ม่า 
บิวเวอร์เรีย ปุย๋หมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ สารสกดั
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

77 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 
100 ราย/รวม 
7,700 ราย 
หลักสตูร 1 วัน 

2.70 2.70 2.70 

         3.3.3) สนับสนุนเกษตรกรจัดท าแปลง
สาธิตการท าเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปีละ 77 กลุม่/
องค์กรๆละ 1 
ราย/ปี เฉลี่ย
รายละ 15 ไร่ๆ
ละ 6,000 
บาท 

6.93 6.93 6.93 

    3.3.4) จัดอบรมการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 77 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 
100 ราย รวม 
7,700 ราย/ปี 
หลักสตูร 1 วัน 

2.70 2.70 2.70 

    3.4) มิติการอนรุักษ์สภาพแวดล้อม 
          จัดอบรมเกษตรกรด้านการผลิตทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) หรือเกษตร
อินทรีย์ 

77 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 50 
ราย รวม 
3,850 ราย/ปี 
หลักสตูร 3 วัน 

3.60 3.60 3.60 

 
 
 



59 
 

ร่างโครงการพฒันาผลิตมนัฯ/แกว้ 

 

 
4. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                            5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชีว้ัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์ 
(Outcomes) และตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ปี 62 ปี 63 ปี 64  
   3.5) มิติการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 
         3 .5 .1)  ประชุมสมาชิกกลุ่ ม/องค์กร
เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อ 
- จัดตั้งกลุ่มย่อยสาขาอาชีพตามชนิดพืช  ปศุสัตว์

ฯ พร้อมเลือกกรรมการกลุ่มย่อยและก าหนด
ระเบียบของกลุ่มย่อย 

-  ร่วมกันจัดท าแผนการผลิตและแผนความ
ต้องการสนับสนุนจากกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

 
77 กลุ่ม/
องค์กรๆละ 
100 ราย รวม 
7,700 ราย 
หลักสตูร 3 วัน 

 
8.47 

 
8.47 

 
8.47 

 

       3.5.2) กลุ่มด าเนินการกิจกรรมให้บริการ
สมาชิกตามแผน 

    

   3.6) เจ้าหน้าท่ีประสานการด าเนินงานและ
ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนนิงาน 

จังหวัดละ 4 
รายๆละ 15 
วัน/ปี รวม 77 
จังหวัด 308 
ราย 

2.97 2.97 2.97 

รวม  57.52 57.52 57.52  
 
6. พื้นที่ด าเนินการ 77 จังหวัด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – ปี 2564 
8. งบประมาณโครงการ  รวม 3 ปี เป็นเงิน 172.56 ล้านบาท แยกเป็นปีละ 57.52 ล้านบาท 
 
 
 
 
 

************************* 
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
- นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3.2  การค้นคว้าวิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยี
  ที่เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์
  ทางเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม 

- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด..........................................ด้าน.............................................. .................... 
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด.................................................ด้าน............................................ ...................... 

ชื่อโครงการที่ 8   โครงการศึกษา วิจัยตามความต้องการของเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
    นวัตกรรมสู่เกษตรกร 

หน่วยงานรับผิดชอบ  สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา ปราชญ์เกษตร 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนแนวทางหนึ่ง ได้แก่ เปลี่ยน
ประเทศไทยไปสู่ High Income Country ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์            
ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 8               
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์สร้างโอกาสการเข้าถึง/น าเทคโนโลยีใช้
กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง/ย่อม เนื่องจากสินค้าเกษตรหลักของไทยมุ่งผลิตเพ่ือ
การส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไก่เนื้อ สุกร และกุ้ง เป็นต้น ซึ่งต้องแข่งขัน
กับประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าวในด้านการลดต้นทุน เพ่ิมปริมาณผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดย
ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนวิธีการผลิต เพ่ือดึงดูดความสนใจของประเทศผู้ซื้อ อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่
เปลี่ยนแปลงไป ต้องการบริโภคสินค้าที่สามารถปรุงสุกพร้อมบริโภคได้รวดเร็วตามชีวิตประจ าวันที่รีบเร่ง 
นอกจากนั้นผู้บริโภคบางกลุ่มยังต้องการสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการท าการเกษตรของ
เกษตรกรไทยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ด าเนินการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การเตรียมดิน พันธุ์พืชที่ใช้ การดูแลรักษา           
การเก็บเกี่ยว การขนส่ง แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และจ าหน่าย ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีการพัฒนาบ้าง เช่น ใช้พันธุ์พืชใหม่ 
ลดต้นทุนการใช้พันธุ์ ปุ๋ย ยาป้องกันก าจัดศัตรูพืช ระบบน้ า การแปรรูปขั้นต้น บรรจุภัณฑ์ และการตลาด เป็นต้น 
โดยด าเนินการตามค าแนะน าของทางราชการ หรือผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต แต่เกษตรกรยังขาดการวิจัย             
และพัฒนาการผลิตตามวงจรห่วงโซ่อุปทาน หรือน าผลงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จแล้วไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติใน
ฟาร์ม เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกร และกรณีที่จัดเก็บข้อมูลผลการน าความรู้งานวิจัยที่ประสบ
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ผลส าเร็จแล้วไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตน แม้ว่ามีหน่วยงานวิจัยของทางราชการ สถาบั นศึกษา องค์กร
ภาคเอกชนด าเนินการวิจัยด้านการเกษตร แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงความต้องการวิจัยของเกษตร กลุ่ม/องค์กร
เกษตรให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย จึงควรส่งเสริมการวิจัยตามความต้องการของเกษตรกรเพ่ือให้เกิดผล
งานวิจัยใหม่ในพื้นท่ี และถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จแล้วให้เกษตรกรน าไปประยุกต์ใช้ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1) เพื่อให้มีการด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 2.2) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ประสบผลส าเร็จให้แก่เกษตรกร หรือกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกร น าไปประยุกต์ใช้ท าให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต หรือพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

3. เป้าหมายโครงการ 
 เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ประสงค์ และมีความพร้อมที่จะด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
หรือพร้อมที่จะขยายผล น าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จังหวัดละ 2 เรื่องต่อปี หรือรวม 77 จังหวัด ปีละ 154 
เรื่อง รวม 3 ปี 462 เรื่อง 

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1) สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมความต้องการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เสนอหน่วยงานรับผิดชอบการวิจัยพิจารณาสนับสนุน 
 4.2) สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมองค์ความรู้ ผลการศึกษาวิจัยด้าน
การเกษตรที่ประสบความส าเร็จจากแหล่งต่างๆ พร้อมประสานเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ต้องการ           
องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกัน 
 4.3) สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานวิจัยภาคราชการ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร หรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมายที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการ พร้อมก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
        4.3.1) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกร 
        4.3.2) การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จแล้ว แก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
 4.4) ประสานให้ค าแนะน าการจัดท าข้อเสนอโครงการแก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ประสงค์
จะจัดท าโครงการขอสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือด าเนินการวิจัย 
 4.5) หน่วยงานด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกร  
        - หรือด าเนินการถ่ายทอดงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จแล้ว เพ่ือขยายผลแก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี 
 4.6) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเป้าหมายในด้าน 
        4.6.1) การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
        4.6.2) การจัดเก็บข้อมูลผลการน าความรู้จากผลงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จแล้วไปประยุกต์ใช้ใน
ฟาร์ม 
 4.7) รวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการน าผลงานวิจัยที่ส าเร็จแล้วไปประยุกต์ใช้
ปฏิบัติ เพ่ือใช้ประโยชน์เผยแพร่ต่อไป 
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5. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                6. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์                       
(Outcomes) และตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ปี 62 ปี 63 ปี 64  
   1 )  สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดรวบรวมความต้องการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เสนอหน่วยงานรับผิดชอบการวิจัยพิจารณา
สนับสนุน 

เจ้าหน้าท่ี
ประสานปฏิบัติ 
77 จังหวัดๆละ 
4 ราย รวม 
308 ราย 3 
วัน 

0.60 0.60 0.60 ผลผลิต (Outputs) 
1) เกิดการขยายผลพัฒนานวัตกรรมใน

จังหวัดต่างๆ 
2) เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

ได้ศึกษาเรียนรู้ผลการพัฒนานวัตกรรม
เกษตรจากการปฏิบัติจริง 

 
ตัวชี้วัด (Indicators) 
    เชิงปริมาณ 
    1 )  จ า น ว น น วั ต ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ที่
เกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรน าไป
ขยายผลปรับใช้จังหวัดละ 2 นวัตกรรม
ต่ อปี  ห รื อ ร วม  3  ปี  จั ง ห วั ด ล ะ  6 
นวัตกรรม 
    2) จ านวนเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรที่มี โอกาสฝึกปฏิบัติจัด เก็บ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
พัฒนานวัตกรรม 
 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) นวัตกรรมที่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรน าไปขยายผลปรับใช้ ก่อให้เกิด
ความแตกต่างในขั้นตอนการผลิต หรือ
สินค้าท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 
ตัวชี้วัด (Indicators) 
เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละ 70 ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
ที่น านวัตกรรมเกษตรไปประยุกต์ใช้  
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือลดต้นทุนการ
ผลิต หรือพัฒนาคุณภาพสินค้า 

   2 )  สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดรวบรวมองค์ความรู้ผลการ
ศึกษาวิจัยด้านการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ
จากแหล่งต่างๆ พร้อมประสานเกษตรกร กลุ่ม/
องค์กร เกษตรกรที่ต้ องการองค์ความรู้ด้ าน
การเกษตรที่สอดคล้องกัน 

เจ้าหน้าท่ี
ประสาน 77 
จังหวัดๆละ 4 
ราย รวม 308 
ราย 7 วัน 

1.38 1.38 1.38 

   3) จัดประชุมช้ีแจงเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ พร้อมหารือก าหนดปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
      3.1) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความ
ต้องการของเกษตรกร 

77 จังหวัดๆละ 
2 นวัตกรรมๆ
ละ 10 ราย 
รวม 1,540 
ราย/ปี 1 วันๆ
ละ 300 บาท 

0.46 0.46 0.46 

      3.2) การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ประสบ
ผลส าเร็จแล้ว แก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร 

   4) ประสานให้ค าแนะน าการจัดท าข้อเสนอ
โครงการแก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จัดท า
โครงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อด าเนินการวิจัย 

เจ้าหน้าท่ี
ประสาน ปฏิบัติ 
77 จังหวัดๆละ 
4 ราย รวม 
308 ราย 10 
วัน 

1.97 1.97 1.97 

   5) จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย 
      -หรือถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จ
แล้วแก่เกษตรกร หรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เป้าหมาย 

77 จังหวัดๆละ 
2 นวัตกรรมๆ
ละ 10 ราย 
รวม 1,540 
ราย/ปลีะ 4 
วันๆละ 300 
บาท 

7.40 7.40 7.40 
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5. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน                                                                6. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์                       

(Outcomes) และตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

   6) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมายใน
ด้าน 
       6.1) การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม 
       6.2) การจัดเก็บข้อมูลผลการน าความรู้จาก
การน าผลงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จแล้วไป
ประยุกต์ใช้ในฟาร์ม 

เจ้าหน้าท่ี
ประสานปฏิบัติ 
77 จังหวัดๆละ 
4 ราย รวม 
308 ราย 7 
วัน 

1.38 1.38 1.38  

   7) รวบรวมองค์ความรู้ผลงานพัฒนานวัตกรรม
ของเกษตรกร หรือกลุ่ ม /องค์กร เกษตรกร
เป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าท่ี
ประสานปฏิบัติ 
77 จังหวัดๆละ 
4 ราย รวม 
308 ราย 7 
วัน 

1.38 1.38 1.38 

รวม  14.57 14.57 14.57  
 

6. พื้นที่ด าเนินการ   77 จังหวัด 

7. งบประมาณด าเนินโครงการ  รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 

8. งบประมาณโครงการ  รวม 3 ปี เป็นเงิน 46.71 ล้านบาท แยกเป็นปีละ 14.57 ล้านบาท 
 
 
 
 
 

************************ 
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ 
 

ชื่อโครงการที่ 9  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 
1. หลักการและเหตุผล 

 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังคงประสบปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตร ดินเสื่อมโทรม ขาดพันธุ์ดี ขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิที่ดินท ากิน เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตรใหม่ที่จะน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพการผลิต ส่วนใหญ่เกษตรกรขายและผลิตในรูปวัตถุดิบ
ซึ่งได้ราคาต่ า และช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันหรือใกล้เคียงกัน ผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ถูกกด
ราคา ยังขาดการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าและการส่งออกส่วนใหญ่ยังคงส่งออกในรูปสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ 
นอกจากนั้น บางฤดูกาลประสบภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ าท่วม โรคศัตรูพืชระบาด ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรยังคง
เป็นหนี้สิน ปัญหาของเกษตรกรจึงมีหลากหลาย ต้องการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แนวทางแก้ไขปัญหาจึงมุ่ง
ให้เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ประชุมหารือร่วมกัน สะท้อนปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเข้าใจ
ปัญหาของตนเองเป็นอย่างดี พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนด าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (4) ก าหนดให้สภา
เกษตรกรจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ             เพ่ือ
บูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยในปี 2559 และปี 2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้
ก าหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 
มุ่งเน้นให้เกษตรกรร่วมกันจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการเกษตรแล้วเสนอปัญหา/             
แนวทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย ได้แก่ ความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดินท ากิน แหล่งน้ า สวัสดิการ 
สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข ในขณะเดียวกัน
ก็สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกันที่ประสบปัญหาราคาขายผลผลิต รวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กร
รายสินค้าเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหา  ทั้งด้านลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ส าคัญ มุ่งให้สามารถด าเนินธุรกิจ/
กิจกรรมแปรรูปเพ่ิมมูลค่าเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งควรจะด าเนินการต่อเนื่องในปี 2561 จนถึงปี 2564            
ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับที่ 2) 
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือให้มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล ที่ เกิดจากการสะท้อนปัญหาของเกษตรกรน าไปสู่
การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 2.2 เพ่ือให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ด าเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

3. เป้าหมาย 
 3.1 จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล อ าเภอละ 1 ต าบล/ปี รวม 888 ต าบลต่อปี รวม 3 ปี                  
(ปี 2562 - ปี 2564) จ านวน 2,664 ต าบล 
 3.2 สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ด าเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม          
ร้อยละ 17 ของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย ปีที่ผ่านมาปีละ 151 ราย/องค์กร รวม 3 ปี จ านวน 453
ราย/องค์กร 

4. พื้นที่ด าเนินการ 77 จังหวัด 

5. งบประมาณโครงการ   
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 งบประมาณด าเนินการรวมทั้งสิ้น 3 ปี เป็นเงิน 106,855,200บาท (หนึ่งร้อยหกล้านแปดแสนห้าหม่ืน
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
โดยแยกเป็นงบประมาณรายปี ปีละ.35,618,400 บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

6. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 หน่วยงานหลัก  สภาเกษตรกรจังหวัด และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 หน่วยงานสนับสนุน คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงาน
    เกษตรอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงาน
    สหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการชลประทาน
    จังหวัด ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรและ
    สหกรณ์จังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
    สถาบันการศึกษา และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงานกองทุน
    ยุติธรรมจังหวัด และภาคเอกชน 

7. วิธีด าเนินงาน   แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

 7.1 การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล 

       7.1.1) รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล 

       (1) จัดเก็บข้อมูลสภาพการเกษตรในพ้ืนที่ต าบล ทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูล
กายภาพและชีวภาพ คุณภาพดิน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน แหล่งน้ า จ านวนเกษตรกร จ านวนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
อาชีพเกษตรที่ส าคัญ รายได้-รายจ่าย โรงงานแปรรูป แหล่งตลาด การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

       (2) ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาความต้องการโดยวิธีสุ่ม
ส ารวจ 

       (3) น าข้อมูลด้านการเกษตรที่ได้จากการรวบรวม และข้อมูลจากการส ารวจมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปผลสภาพการเกษตรในต าบลให้เข้าใจอย่างง่าย พร้อมข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/ภาค/ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และ
แผนพัฒนาต่างๆที่เก่ียวข้อง 

       7.1.2 การประชุมระดมความคิดเห็นจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล พร้อมประสานการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา 

      (1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรครั้งที่ 1 เพ่ือเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสภาพการเกษตรในต าบล พร้อมระดมความคิดเห็น ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ 

      (2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรครั้งที่ 2 เพ่ือส ารวจเกษตรกรผู้เดือดร้อน และ
ความต้องการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในต าบล 5 เรื่องหลักๆ ได้แก่ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร หนี้สิน ที่ดินท า
กิน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร สวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม 

      (3) รวบรวมรายชื่อเกษตรกรผู้มีปัญหา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ หนี้สิน ที่ดินท ากิน แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร สวัสดิการสิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือจัดส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบช่วยแก้ไข
ปัญหา จากนั้นประสานติดตามผลการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน 

      (4) จัดท าข้อเสนอโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล เพ่ือเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุน พร้อมประสานติดตามผลการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
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 7.2 การขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม 

       7.2.1) การสร้างความเข้มแข็งธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า 

       (1) ประชุมเกษตรกรจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรใหม่ หรือสนับสนุนกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ โดยเลือกกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร และก าหนด
ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

       (2) ส่งเสริมแนะน ากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าด าเนินธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อ แปรรูป 
รวมขายให้บริการสมาชิก บนพ้ืนฐานกิจกรรมแนะน างานฟาร์ม เพ่ือสร้างประสบการณ์ความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการธุรกิจ 

       7.2.2) การพัฒนาธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

       เกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง การด าเนินการเกษตรที่มีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต หรือ
ด าเนินการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

       (1) คัดเลือกเกษตรกร หรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ                
และประสงค์จะพัฒนาธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

       (2) จัดอบรมเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มีศักยภาพจัดท าแผนธุรกิจ           
มุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน 

       (3) เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าสามารถด าเนินธุรกิจเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม 
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8. ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 รับผิดชอบ

  1. การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล

     1.1 รวบรวมข้อมูลเพ่ือใชจั้ดท ำแผนพัฒนำ

เกษตรกรรมต ำบล  โดย

         1.1.1) จัดเก็บข้อมูลสภำพกำรเกษตรในพ้ืนท่ี 888 ต ำบลๆละ 7,992,000 2,664,000 2,664,000 2,664,000   -สภำเกษตรกรจังหวัด

ต ำบลท้ังข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลกำยภำพ 3,000 บำท   -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

และชวีภำพ    จังหวัด

 -คณะผู้ปฏิบัติงำนสภำ

  เกษตรกรต ำบล

       1.1.2) ส ำรวจข้อมูลสภำพเศรษฐกิจของครัวเรือน  เกษตรกร 888 ต ำบลๆละ 4,528,800          1,509,600            1,509,600            1,509,600    -สภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกร และปัญหำควำมต้องกำรในพ้ืนท่ีต ำบล  50 รำย รวม 44,000  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

รำย/ปี โดยเจ้ำหน้ำท่ี   จังหวัด

ผู้ส ำรวจต ำบลๆละ 10 รำย  -คณะผู้ปฏิบัติงำนสภำ

1 วัน รวม 888 ต ำบล จึงใช้   เกษตรกรต ำบล

เจ้ำหน้ำท่ี 8,880 รำย

     1.1.3) น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรรวบรวมและจำกกำร 888 ต ำบล  -  -  -  -  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

ส ำรวจมำวิเครำะห์สรุปผลสภำพกำรเกษตรในต ำบล   จังหวัด

พร้อมแนวทำงกำรพัฒนำให้เข้ำใจอย่ำงง่ำย

   1.2 กำรประชมุระดมควำมเห็นจัดท ำแผนพัฒนำ

เกษตรกรรมต ำบล พร้อมประสำนกำรพัฒนำและแก้ไข

ปัญหำ

ปีงบประมาณ
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
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งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 รับผิดชอบ

    1.2.1) จัดประชมุระดมควำมคิดเห็นเกษตรกร  -เกษตรกร 888 ต ำบลๆละ 25,911,900        8,637,300            8,637,300            8,637,300   

คร้ังท่ี 1 เพ่ือเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพกำร  30 รำย รวม 26,640 รำย

เกษตรในต ำบล พร้อมระดมควำมคิดเห็น วิสัยทัศน์  1 วัน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และโครงกำร  -เจ้ำหน้ำท่ีประสำนจัด  -สภำเกษตรกรจังหวัด

  อบรมจังหวัดละ 3 รำย 77  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

  จังหวัด รวม 231 รำย   จังหวัด

  15 วัน

   1.2.2) จัดประชมุระดมควำมคิดเห็นเกษตรกรคร้ังท่ี 2  -เกษตรกร 888 ต ำบลๆละ 25,911,900        8,637,300            8,637,300            8,637,300    -สภำเกษตรกรจังหวัด

เพ่ือส ำรวจเกษตรกรผู้เดือดร้อนและควำมต้องกำรแก้ไข   30รำย รวม 26,640 รำย  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในต ำบล 5 เร่ือง ได้แก่   1 วัน   จังหวัด

ปัญหำด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร หนี้สิน ท่ีดินท ำกิน  -เจ้ำหน้ำท่ีประสำนจัด  -ส ำนักงนสหกรณ์จังหวัด

แหล่งน้ ำ สวัสดิกำรสิทธิเกษตรกร และกำรไม่ได้รับ   อบรมจังหวัดละ 3 รำย 77  -กฟจ., ส ำนักงำน กษจ.

ควำมเป็นธรรม   จังหวัด รวม 231 รำย  -โครงกำรชลประทำน

  15 วัน   จังหวัด

 -สถำนีพัฒนำท่ีดิน

 -องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -ส ำนักงำนทรัพยำกร

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

 จังหวัด

 -ส ำนกังำนพัฒนำสังคม

 และควำมมั่นคงของมนษุย์

 จังหวัด

ปีงบประมาณ
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
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  1.2.3) รวบรวมรำยชื่อเกษตรกรผู้มีปัญหำ 4 เร่ือง 888 ต ำบล  -  -  -  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

ได้แก่ หนี้สิน ท่ีดินท ำกิน แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

สวัสดิกำรสิทธิเกษตรกรและกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม   จังหวัด

ส่งให้หน่วยงำนรับผิดชอบชว่ยเหลือ พร้อมประสำน  -คณะผู้ปฏิบัติงำนสภำ

ติดตำมผลกำรชว่ยเหลือ   เกษตรกรต ำบล

  1.2.4) จัดท ำข้อเสนอโครงกำรต่ำงๆตำมแผนพัฒนำ 888 ต ำบล  -  -  -  -สภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรรมต ำบล เพ่ือเสนอหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ขอรับ  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

กำรสนับสนุน   จังหวัด

  2. การขับเคล่ือนสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร

หรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

     2.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งธุรกิจของกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรรำยสินค้ำ

         2.1.1) ประชมุเกษตรกรจัดต้ังกลุ่ม/องค์กร 888 กลุ่ม/องค์กรๆละ 25,911,900        8,637,300            8,637,300            8,637,300    -สภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรรำยสินค้ำใหม่ หรือสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร 30 รำย รวม 26,640  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรรำยสินค้ำท่ีมีอยู่เดิมเพ่ือเลือกกรรมกำร รำย/ปี 1 วัน  -ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/

ก ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เกษตรจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด

 หรือประมงจังหวัดแล้วแต่กรณี

       2.1.2) ส่งเสริมแนะน ำกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน 3,534,300          1,178,100            1,178,100            1,178,100    -สภำเกษตรกรจังหวัด

รำยสินค้ำด ำเนินธุรกิจสินเชื่อ รวมซ้ือ แปรรูป รวมขำย จังหวัดๆละ 3 รำย  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

ให้บริกำรสมำชกิ 77 จังหวัด รวม 231 รำย  -ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/

15 วัน เกษตรจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด

 หรือประมงจังหวัดแล้วแต่กรณี

ปีงบประมาณ
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
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     2.2 พัฒนำธุรกิจเป็นเกษตรอุตสำหกรรม 3,534,300          1,178,100            1,178,100            1,178,100   

          2.2.1) คัดเลือกเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน  -สภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรรำยสินค้ำเกษตรท่ีมีศักยภำพและประสงค์ จังหวัดๆละ 3 รำย 77  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

พัฒนำธุรกิจเป็นเกษตรอุตสำหกรรม จังหวัด รวม 231 รำย 15 วัน   จังหวัด

          2.2.2) จัดอบรมเกษตรกรท่ีมีศักยภำพ หรือ 151 รำย/องค์กรๆละ 30 9,530,100          3,176,700            3,176,700            3,176,700    -สภำเกษตรกรจังหวัด

กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรำยสินค้ำ จัดท ำแผนธุรกิจมุ่งสู่ รำย รวม 4,530 รำย 1 วัน  -ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

เกษตรอุตสำหกรรม พร้อมประสำนขอสนับสนุน  -ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

งบประมำณจำกแหล่งเงินทุน    สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)

 -อุตสำหกรรมจังหวัด

         2.2.3) เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 151 รำย/องค์กร  -เกษตรกรเป้ำหมำย

รำยสินค้ำสำมำรถด ำเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสำหกรรม  -กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

  รำยสินค้ำเป้ำหมำย

รวม 106,855,200      35,618,400          35,618,400          35,618,400 

  

     9. ตัวช้ีวัด

        9.1 ร้อยละ 80 ของต ำบลเป้ำหมำยสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมต ำบล

        9.2 จ ำนวนเกษตรกรท่ีมีปัญหำด้ำนหนี้สิน ท่ีดินท ำกิน แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร สวัสดิกำร สิทธิเกษตรกรและกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมท่ีสำมำรถย่ืนเร่ืองให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบชว่ยเหลือ

        9.3 จ ำนวนเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรำยสินค้ำท่ีสำมำรถด ำเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสำหกรรม

   10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

        10.1 เกษตรกรในพ้ืนท่ีต ำบลมีส่วนร่วมระดมควำมคิดเห็นจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมและขับเคล่ือนเกิดกำรพัฒนำอำชพี

        10.2 เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรใกล้เคียงสำมำรถน ำต้วอย่ำงกำรแปรรูปเกษตรอุตสำหกรรมไปปรับปรุงเพ่ิมรำยได้ในพ้ืนท่ี

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
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โครงการจดัท าขอ้เสนอฯแกไ้ขปัญหาและพฒันาการเกษตร/แกว้/60 

ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ 
ชื่อโครงการที่ 10  โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาตั้งแต่การผลิต การแปรรูป 
และการตลาด ได้แก่ ปัญหาสิทธิที่ดินท ากิน ค่าเช่าที่ดินราคาสูง ดินเสื่อมโทรม ขาดแคลนแหล่งน้ า ขาดพันธุ์ดี องค์
ความรู้ด้านการจัดการใส่ปุ๋ย ยาป้องกันก าจัดศัตรูพืช สัตว์ ปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ าท่วม ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ 
เงินทุน องค์ความรู้ในการแปรรูป และจ าหน่ายผลผลิตได้ราคาต่ า เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ มีหนี้สิน             
บางรายมีหนี้นอกระบบ จากปัญหาหลากหลายที่เกษตรกรประสบ เกษตรกรขาดโอกาสในการเข้าถึงหน่วยงานให้ช่วย
ด าเนินการแก้ไขปัญหา แม้ว่ามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
ตามระเบียบ กฎหมายที่ตนดูแล แต่ปัญหาของเกษตรกรต้องการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกลไกเชื่อมโยงน าปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกร ไปสู่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบให้ช่วยด าเนินการแก้ไข จากล่างข้ึนบน ในขณะเดียวกันก็ด าเนินการ
ถ่ายทอดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจากหน่วยงานภาครัฐสู่เกษตรกร จากบนลงล่างได้
เช่นกัน ทั้งนี้การจะน าปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไปเสนอหน่วยงานรับผิดชอบนั้น ต้องรวบรวมข้อมูล
ข้อเท็จจริงสภาพปัญหา สาเหตุปัญหา พร้อมข้อเสนอความต้องการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาจากเกษตรกร จึงควรจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus group) แล้วน าข้อมูลปัญหาความ
ต้องการที่ได้รับไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรอย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เสนอหน่วยงานใน
ระดับจังหวัดแก้ไข 2) ข้อเสนอที่เกินขีดความสามารถแก้ไขปัญหาหน่วยงานในระดับจังหวัดเสนอให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติด าเนินการต่อ เพ่ือเสนอหน่วยงานระดับกรม กระทรวง หรือนายกรัฐมนตรี 3) ข้อเสนอในรูปแบบกฎหมาย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาเสนอให้หน่วยงานในจังหวัดช่วยแก้ไข 
 2.2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาในส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอหน่วยงาน
ระดับกรม กระทรวง นายกรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
3. เป้าหมาย 
 3.1) รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการเกษตรและความต้องการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 1 เรื่องต่อปี รวม 77 เรื่อง 

 3.2) รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการเกษตรและความต้องการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในระดับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีละ  13 เรื่อง 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 77 จังหวัด 

5. ระยะเวลาโครงการ    3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – ปี 2564 
6. งบประมาณโครงการ    รวมทั้งสิ้น 3 ปี เป็นเงิน 24,773,040 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่
      สิบบาทถ้วน) แยกเป็นปีละ 8,257,680 บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหก
      ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ      
 7.1) สภาเกษตรกรจังหวัด/ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/คณะท างานประจ าสภาเกษตรกรจังหวัด 
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 7.2) สภาเกษตรกรแห่งชาติ/ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ประจ าสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
8. วิธีด าเนินงาน 
 8.1 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด 
       8.1.1) ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งได้
จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรแจ้งความเดือดร้อน ได้รับแจ้งจากคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต าบล/
อ าเภอ ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ แล้วเสนอ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพ่ือมอบหมายคณะท างาน หรือผู้ด าเนินการ 
       8.1.2) คณะท างานหรือผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อเท็จจริงสภาพปัญหาจากพ้ืนที่และเกษตรกร
เป้าหมาย เพ่ือสรุปสภาพความเดือดร้อนเสียหาย และข้อเสนอความต้องการแก้ไขปัญหา ประกอบการเสนอ           
สภาเกษตรกรจังหวัดขอจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน (Focus group) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือทราบข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไข
ปัญหา 
       8.1.3) จัดประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็น แล้วจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร พร้อมจ าแนกหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไข เสนอสภา
เกษตรกรจังหวัดหรือประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
       8.1.4) จัดส่งข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ เกษตร เพ่ือให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในจังหวัดด าเนินการช่วยเหลือ หากเกินขีดความสามารถของหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาในระดับ
จังหวัด ให้น าเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือด าเนินการต่อไป 
      8.1.5) ประสานหน่วยงานในระดับจังหวัดติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ และประสานความ
ร่วมมือขับเคลื่อนด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย เช่น การจัดท าโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาเสนอ
หน่วยงาน หรือร่วมด าเนินกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหา 
 
 8.2 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ 
       8.2.1) ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรซึ่งได้
จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรแจ้งความเดือดร้อน ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประจ าสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ได้รับแจ้งจากสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ แล้วเสนอประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติเพ่ือมอบหมายคณะกรรมการประจ าสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือผู้ด าเนินการ 
       8.2.2) คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมกับผู้ประสานงานประจ าคณะกรรมการฯของ
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวมข้อเท็จจริงสภาพปัญหาที่ได้รับแจ้งในพ้ืนที่และเกษตรกรเป้าหมาย            
เพ่ือสรุปสภาพความเดือดร้อนเสียหาย และข้อเสนอความต้องการแก้ไขปัญหา ประกอบการเสนอประธานสภา
เกษตรกรแห่งชาติขอจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหานั้น ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือทราบข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหา 
       8.2.3) จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและประชุมระดมความเห็น
แล้วจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร พร้อมจ าแนกหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบแก้ไข เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
       8.2.4) จัดส่งข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ให้หน่วยงานระดับกรม 
กระทรวง นายกรัฐมนตรีหรือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 
       8.2.5) ประสานหน่วยงานรับผิดชอบติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ 
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9. ปฏิทินงานโครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
งบประมาณ

(บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. การจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับ
    จงัหวัด
   1.1) รวบรวมข้อมลูปัญหำควำมเดือดร้อน 77 เร่ือง  -  -  -  -  -สกจ.
ของเกษตรกรทีไ่ด้จำกแหล่งต่ำงๆ เสนอ
ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด เพ่ือมอบหมำย
คณะท ำงำนหรือผู้ด ำเนินกำร

    1.2) รวบรวมข้อเท็จจริงสภำพปัญหำจำก เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำน 1,330,560           443,520        443,520         443,520         -คณะท ำงำนประจ ำ
พ้ืนที ่และแนวทำงแก้ไขจำกเกษตรกรเป้ำหมำย 77 จังหวัดๆละ 3 รำย   สภำเกษตรกรจังหวัด

รวม 231 รำย 3 วัน  -สภจ.
 -สกจ.

   1.3) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นเกษตรกร 77 จังหวัดๆละ 50 รำย 5,151,300           1,717,100     1,717,100       1,717,100       -คณะท ำงำนประจ ำสภำ
/กลุ่มเป้ำหมำยเดือดร้อน (Focus group) รวม 3,850 รำย 1 วัน   เกษตรกรจังหวัด
ร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภำครัฐและเอกชน  -สภจ.

 -สกจ.

   1.4) จัดประชุมคณะท ำงำนเพ่ือสรุปข้อมลู 77 จังหวัดๆละ 1 เร่ือง 693,000             231,000        231,000         231,000         -คณะท ำงำนประจ ำสภำ
ทีไ่ด้จำกกำรรวบรวม และประชุมระดมควำม รวม 77 เร่ืองๆละ 3,000   เกษตรกรจังหวัด
คิดเห็น เพ่ือจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยฯ เสนอ บำท  -สภจ.
ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด หรือสภำ  -สกจ.
เกษตรกรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ

ปีงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมหลัก เป้าหมาย
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งบประมาณ
(บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

   1.5) จัดส่งข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือแก้ไข 77 จังหวัด  -  -  -  -  -สกจ.
ปัญหำและพัฒนำกำรเกษตรให้หน่วยงำนใน
จังหวัดช่วยแก้ไขปัญหำ

  1.6) ประสำนหน่วยงำนในระดับจังหวัด เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำน 77 4,458,300           1,486,100.0   1,486,100.0    1,486,100.0     -สกจ./สภจ.
ติดตำมผลกำรให้ควำมช่วยเหลือและประสำน จังหวัดๆละ 3 รำย 
ควำมร่วมมอืขับเคล่ือนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ รวม 231 รำย 10 วัน

 รวม ข้อ 1 11,633,160         3,877,720     3,877,720      3,877,720      

 2. การจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ
   2.1) รวบรวมข้อมลูปัญหำควำมเดือดร้อน 13 เร่ือง   -   -   -   -  -สกช.
ของเกษตรกรทีไ่ด้จำกแหล่งต่ำงๆเสนอประธำน
สภำเกษตรกรแห่งชำติ เพ่ือมอบหมำยคณะ
กรรมกำรหรือผู้ด ำเนินกำร

  2.2) รวบรวมข้อเท็จจริงสภำพปัญหำจำก เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำน 645,840             215,280        215,280         215,280         -คณะกรรมกำร
พ้ืนที ่สำเหตุและแนวทำงแก้ไขจำกเกษตรกร 13 เร่ืองๆละ 3 รำย 3 วัน  -เจ้ำหน้ำทีผู้่ประสำนงำนฯ
เป้ำหมำย

  2.3) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นผู้มส่ีวนได้ 13 เร่ืองๆละ 50 รำย 7,983,300           2,661,100 2,661,100 2,661,100  -คณะกรรมกำรฯ
ส่วนเสียในประเด็นปัญหำนั้นร่วมกับหน่วยงำน รวม 650 รำย 2 วัน  -เจ้ำหน้ำทีผู้่ประสำนงำนฯ
ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภำครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ



75 
 

โครงการจดัท าขอ้เสนอฯแกไ้ขปัญหาและพฒันาการเกษตร/แกว้/60 

 

งบประมาณ
(บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  2.4) จัดประชุมคณะกรรมกำรฯเพ่ือสรุปข้อมลูที่ 13 คณะๆละ 20 รำย 3,861,000           1,287,000     1,287,000       1,287,000       -คณะกรรมกำรฯ
ได้รับจำกกำรรวบรวม และประชุมระดมควำมคิดเห็น รวม 260 รำย 2 วัน  -เจ้ำหน้ำทีผู้่ประสำนงำนฯ
เพ่ือจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย เสนอประธำนสภำ
เกษตรกรแห่งชำติ หรือสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ให้ควำมเห็นชอบ

  2.5) จัดส่งข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือแก้ไข 13 เร่ือง  -  -  -  -  -สกช.
ปัญหำและพัฒนำกำรเกษตรให้หน่วยงำนระดับ
กรม กระทรวง นำยกรัฐมนตรี หรือประธำน
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ แล้วแต่กรณี

  2.6) ประสำนหน่วยงำนติดตำมผลกำรให้ เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำน 649,740             216,580        216,580         216,580         -ผู้ประสำนงำนคณะ
ควำมช่วยเหลือ 13 คณะๆละ 3 รำย    กรรมกำรฯ, สกช.

3 วัน

รวมข้อ 2 13,139,880         4,379,960     4,379,960      4,379,960      

  รวมข้อ 1 + ข้อ 2 24,773,040         8,257,680     8,257,680      8,257,680      

  10. ตัวช้ีวัด
     10.1) ร้อยละ 80 ของข้อเสนอเชิงนโยบำยทีส่ภำเกษตรกรจังหวัด/ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดจัดท ำข้ึน สำมำรถส่งให้หน่วยงำนรับผิดชอบในจังหวัดช่วยแก้ไขปัญหำ
     10.2) ร้อยละ 80 ของข้อเสนอเชิงนโยบำยทีส่ภำเกษตรกรแห่งชำติ/ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติจัดท ำข้ึน สำมำรถส่งให้หน่วยงำนระดับกรม กระทรวง นำยกรัฐมนตรีหรือ
            สภำนิติบัญญัติแห่งชำติช่วยแก้ไขปัญหำ

 11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
     เกษตรกรทีเ่สนอปัญหำควำมเดือดร้อน ได้รับกำรช่วยแก้ไขปัญหำจำกหน่วยงำนทีรั่บผิดชอบ

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ


