ตัวอย่างโครงการ
โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
************************
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเสริมสร้าง
การผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่ งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่ อยปรับไปสู่การทาเกษตรที่ยั่งยืน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยเร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัย
และพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
แผนพั ฒนาการเกษตรในช่ วงแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยขยายผลการทาเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสานึกให้เกษตรกรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทาการเกษตร
ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริ มการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทาง
ปฏิบัติ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทาการเกษตร
อย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการที่ 1 : โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนที่สาคัญแนวทางหนึ่ง ได้แก่ ด้านการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนส่งเสริมให้
เกษตรกรรายย่อยปรับไปสู่การทาเกษตรที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
นอกจากนั้นกาหนดยุ ทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยเร่งรัดการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ส่วนแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยขยายผลการทาเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสานึกให้
เกษตรกรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทาการเกษตรให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ฯ ส่วนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริ หารจั ดการด้ านเกษตรและสหกรณ์ ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ด้วยการพั ฒนา และส่ งเสริ มให้ เกษตรกรมีศั กยภาพท า
การเกษตรอย่างยั่งยืน
ตามพระราชบั ญญัติ สภาเกษตรกรแห่ งชาติ พ.ศ. 2553 สภาเกษตรกรแห่ งชาติมี อ านาจหน้ าที่
ตามมาตรา 11 (8) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร นอกจากนั้นกาหนดให้
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สภาเกษตรกรจังหวัดมีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 33 (1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กร
เกษตรกรภายในจังหวัด และมาตรา 33 (5) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่เกษตรกร และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้กาหนดนโยบายให้สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด ดาเนินโครงการที่สาคัญ ได้แก่ โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่ว
แผ่นดิน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีภูมิปัญญาดาเนินการผลิต หรือแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร
ได้ประสบผลสาเร็จในด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพการผลิต เป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
ขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้ เคียงศึกษาเรียนรู้ต่อไป โดยกาหนดเป้าหมายดาเนินการไว้จังหวัดละ 2 สัมมาชีพ
ต้นแบบ ซึ่งผลจากการดาเนินงานของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จานวน 60 จังหวัด ปรากฏว่า มีเกษตรกรสัมมาชีพ
ต้นแบบ จานวน 177 สัมมาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจังหวัดที่ดาเนินโครงการ โดยสัมมาชีพต้ นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมมีมากที่สุด จานวน 53 สัมมาชีพ คิดเป็นร้อยละ 29.94 ของสัมมาชีพทั้งหมด
รองลงมา คือ สัมมาชีพด้านพืชไร่ พืชสวน จานวน 20 สัมมาชีพ คิดเป็นร้อยละ 28.25 ส่วนสัมมาชีพด้านปศุสัตว์ ด้าน
ข้าว
ด้านประมง และด้านเกษตรเชิงท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 9.60 ร้อยละ 9.60 ร้อยละ 3.39 และร้อย
ละ 2.26 ตามลาดับ โดยมีเกษตรกรที่เข้าศึกษาเรียนรู้จากแปลงต้นแบบ จานวน 5,423 ราย จากผลการดาเนินงานที่สูง
กว่าเป้าหมายดังกล่าวสามารถขยายผลสร้างเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบในระดับตาบลต่อไป ทั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ได้กาหนดยุ ทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวิสั ยทัศน์ว่า “สภาเกษตรกรแห่ งชาติ
เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ”
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกรและ
เครือข่าย ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการจัดฟาร์ม สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติและแบ่งปันความรู้แก่
เกษตรกรอื่ น รวมทั้ งประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ด้ านการสนั บสนุ นและส่ งเสริ มการพั ฒนาสิ นค้ าของเกษตรกรสู่ เกษตร
อุตสาหกรรม ด้านการจัดตั้ง และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้า รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
การใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การแปรรูปขั้นต้น และ SME เกษตร
สภาเกษตรกรแห่งชาติมีกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตาบล
ซึ่ งประกอบด้ วย ผู้ แทนเกษตรกรในระดั บหมู่ บ้ านในพื้ นที่ ต าบลนั้ นๆ และเครื อข่ ายสภาเกษตรกรระดั บอ าเภอ
ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ แทนเกษตรกรระดั บต าบลในอ าเภอนั้ นๆ ในการรับข้ อมู ลปั ญหาความเดื อดร้ อนของเกษตรกร
และเสนอความต้ องการแก้ ไขปั ญหา เพื่อเชื่อมโยงส่ งไปยั งสภาเกษตรกรจั งหวั ด/ส านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวั ด
ดาเนินการประมวลข้อเท็จจริงของปัญหา จัดทาข้อเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการจัดการ
ปัญหาจากล่างสู่บน ในขณะเดียวกันสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดก็สามารถดาเนินนโยบาย โครงการหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านกลไกสภาเกษตรกรจังหวัดลงสู่เครือข่ายสภาเกษตรกรอาเภอ
และสภาเกษตรกรตาบล ลงสู่เกษตรกรจากบนลงล่างเช่นเดียวกัน ดังนั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้จัดทาโครงการ
ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการเกษตรตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ ยนไปสู่ รูปแบบเกษตรรมยั่งยืน พัฒนายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร อีกทั้งสามารถนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับประยุกต์ใช้พัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์ม
ตลอดจนรวมกลุ่ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ท าให้ เ กษตรกรสามารถลดรายจ่ า ย เพิ่ ม รายได้
และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศตาบลละ
1 ศูนย์/ราย
2.2 เพื่อขยายผลการทาเกษตรจากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯตาบลละ 1 ศูนย์ สู่เกษตรกรในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ตาบลละ 1 หมู่บ้านๆละ 30 ราย
ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60
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3. เป้าหมาย

ปี 2562 –ปี 2564 รวม 3 ปี
3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาบลละ
1 ศูนย์/ราย รวม 3 ปี จานวน 5,439 ศูนย์/ราย แยกเป็นรายปี ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,813 ศูนย์/ราย
- ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1,813 ศูนย์/ราย
- ปีงบประมาณ 2564 จานวน 1,813 ศูนย์/ราย
3.2 ขยายผลการทาเกษตรจากศูนย์สั มมาชีพต้นแบบฯ ตาบลละ 1 ศูนย์ สู่ เกษตรกรในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ตาบลละ 1 ศูนย์/หมู่บ้าน เกษตรกรหมู่บ้านละ 30 ราย รวม 5,439 หมู่บ้าน รวมเกษตรกร 163,170 ราย
แยกเป็น 3 ปี ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2564 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
4. พื้นที่ดาเนินงาน
77 จังหวัดทั่วประเทศ
5. วิธีดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 สร้างเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบลทั่วประเทศ
ตาบลละ 1 ศูนย์
ขั้นที่ 1 สร้างกลไกเพื่อดาเนินโครงการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบส่วนกลาง ซึ่งมีองค์ประกอบรูปแบบ
ประชารั ฐ ได้แก่ ผู้ แทนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่ งชาติ ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวม 21 คน
โดยประชุมปีละ 6 ครั้ง เพื่อ
(1) กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลื อกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตาบลละ 1 ศูนย์ และกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อขยายผลเข้าร่วมโครงการ ตาบลๆละ
1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย
(2) กาหนดแนววิธีดาเนินการสร้างความเข้ มแข็งให้ เป็นศูนย์สั มมาชีพต้นแบบตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อม และการขยายผลสู่เกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมาย
(3) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของจังหวัดต่างๆ
(4) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน เพื่อกาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการศูนย์สั มมาชีพต้นแบบตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งระดั บ จั งหวั ด ซึ่ งมี องค์ ป ระกอบรู ปแบบประชารั ฐ ได้ แก่ สมาชิ กสภาเกษตรกรจั งหวั ด ภาคราชการ
ภาคประชาชน และภาคเอกชน จังหวัดละ 35 ราย โดยประชุมปีละ 6 ครั้ง เพื่อ
(1) กาหนดแผนการดาเนินโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัด และแผนการดาเนินงานขยายผลสู่เกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมาย
(2) สนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เงินทุน และแหล่งตลาดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ และเกษตรกรหมู่บา้ นเป้าหมายขยายผลที่เข้าร่วมโครงการ
(3) ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
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ขั้นที่ 2 คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบลทั่วประเทศตาบลๆละ 1 ศูนย์
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการศูนย์สั มมาชีพต้นแบบตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงระดับจังหวัด เพื่อดาเนินการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบลๆ
ละ 1 ศูนย์/ราย รวม 3 ปี 5,439 ศูนย์/ราย โดยพิจารณาคัดเลื อกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโครงการศู นย์
สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนกลางกาหนด เช่น
(1) เป็นเกษตรกรที่ทาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ยึดถือการปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ยินดีดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
(4) ศึกษาเรียนรู้พัฒนาการเกษตรในไร่นาของตนเองมาโดยลาดับ
ฯลฯ
2.2 การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คณะกรรมการ
ดาเนินโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ระดับจังหวัด คัดเลือกตาบลละ 1 ศูนย์/ราย จัดแบ่งเป็น 3 ประเภท โดยนา
แนวทางของมูลนิธิปิดทองหลังพระมาประยุกต์ จาแนกประเภทได้ด้งนี้
ประเภทที่ 1 “อยู่รอด” ได้แก่ ประเภทที่ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ อยู่ในระดับที่ทากินได้พ้นความ
อดอยาก ไม่ต้องไปกูเ้ งินเพื่อซื้ออาหารกิน มีอาหารกินตลอดปี
ประเภทที่ 2 “พอเพียง” ได้แก่ ประเภทที่ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ สามารถมีรายได้ใช้หนี้ได้บางส่วน
หนี้ลดลง มีรายได้สม่าเสมอ ชีวิตพอสบายขึ้น
ประเภทที่ 3 “ยั่งยืน” ได้แก่ ประเภทที่มีเงินออม พัฒนาตนเองด้วยลาแข้ง มีภูมิคุ้มกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก ดาเนินงานเป็นต้นแบบเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้
2.3 จากนั้ นคณะกรรมการดาเนินโครงการศูนย์สั มมาชีพต้นแบบตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงระดับจังหวัด ดาเนินการพัฒนายกระดับศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ยกระดับขึ้น
สู่ประเภทที่สูงขึ้นไป แม้ในประเภทที่ 3 ก็สามารถพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อให้มีความพร้อมเป็นต้นแบบตัวอย่างเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป
ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบลที่คัดเลือกไว้ ให้มีความพร้อม
เป็นศูนย์ต้นแบบ เพื่อการเผยแพร่ความรู้
3.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ ประเภทที่ 1 จาก “อยู่รอด”
ให้ขึ้นสู่ระดับ “พอเพียง” และจากระดับ “พอเพียง” ขึ้นสู่ระดับ “ยั่งยืน” ส่วนระดับ “ยั่งยืน” ก็สามารถพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้ น โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่ อยอดปรับปรุ งกิ จกรรมในฟาร์มที่ทาอยู่ เดิ ม มุ่งให้ เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น โดยเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯที่คัดเลือกไว้
จะได้รับการพัฒนาศักยภาพตามขั้นตอน ดังนี้
(1) สารวจข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นศูนย์
สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบล จานวน 5,439 ศูนย์/ราย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ต้นทุน – รายได้ทางการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง เพื่อทราบชนิด/จานวน/สินค้าเกษตร
ที่ผลิต ราคาขาย กาไร-ขาดทุน นอกจากนั้นมีข้อมูลรายได้นอกการเกษตร รายจ่ายในครัวเรือน ทรัพย์สิน และหนี้สิน
ข้อมูลจากการสารวจดังกล่าว เมื่อนาไปวิเคราะห์แล้วเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯจะทราบสถานภาพของครอบครัว
ตนเองในปัจจุบัน ปัญหา และกิจกรรมเกษตรในครัวเรือนที่ควรต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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(2) เจ้ าหน้ าที่ น าข้ อ มู ล ที่ ส ารวจมาบั นทึ ก วิ เคราะห์ และประมวลผลให้ เข้ า ใจง่ า ย
รวม 5,439 ศูนย์/ราย
(3) น าเกษตรกรศู น ย์ สั ม มาชี พ ต้ น แบบตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ศึกษาดูงานเกษตรกรที่ดาเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสาเร็จ หรือศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนาความรู้ ไปปรับปรุงกิจกรรมเกษตรในฟาร์ม รวมทั้งนาเกษตรกร
ไปศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการ ที่ศูนย์/สถานีทดลองของหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่ งสามารถนาองค์ความรู้การพัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์มในขั้นตอน
ใดของโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น การผลิต (เตรียมดิน ใช้พันธุ์ วิธีปลูก) การดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย ให้อาหาร
ใช้ย าป้ องกัน กาจั ดศัตรู พืช ระบบน้ า) การแปรรูป (หี บห่ อ การสี ข้าว การบรรจุภัณฑ์) การจา หน่าย ทั้งนี้การ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในฟาร์มดังกล่าว ทาให้ได้ผลผลิตที่แตกต่าง พัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน หรือเพิ่มมูลค่า
จานวนเกษตรกร 5,439 ศูนย์/ราย หลักสูตร 5 วัน
(4) จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในฟาร์ม ได้แก่ น้า ดิน
เกษตรกรรม พลังงานทดแทน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม
เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางการแปรรูป และการตลาดตามแนวประชารัฐ ได้แก่
1) วางแผนและดาเนินการพัฒนาแหล่งน้า เช่น ขุดสระเก็บน้าในไร่นา บ่อบาดาล
2) การปรั บปรุ งบ ารุ งดิ น โดยจั ดเก็ บตั วอย่ างดิ นส่ งไปวิ เคราะห์ แล้ วปรั บปรุ ง
คุณภาพดินตามค่าการวิเคราะห์ เน้นแนวทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงสารเคมี เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด โดโลไมท์
เป็นต้น
3) พลังงานทดแทน เช่น ผลิตแก็สชีวภาพ โซล่าเซลล์ต้นแบบแสงอาทิตย์
4) ป่ าไม้ และสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ การปลู กไม้ ยื นต้ น เพื่ อสร้ างความยั่ งยื นทาง
เศรษฐกิจในอนาคต ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุงการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP สินค้าปลอดภัย
5) เกษตรกรรม โดยปรับปรุงกิจกรรมเกษตรด้านการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์น้า
หรือปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดที่มีศักยภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างรายได้เพิ่ม
6) การแปรรู ป และการตลาด โดยพั ฒนาการแปรรู ปสิ นค้ าเกษตรขั้ นต้ น เช่ น
คัดเกรด หีบห่อ มันเส้น โรงสีเล็กฯ พร้อมประสานภาคเอกชนสนับสนุนแหล่งตลาดจาหน่ายผลผลิต
ทั้งนี้โดยการประสานหน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานเอกชน เจ้าขององค์ความรู้/
นวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมเกษตร แก่เกษตรกรเพื่อนาไปประยุกต์ต่อยอดกิจกรรมเกษตรที่ทาอยู่เดิม
รวมจานวนเกษตรกรที่รับการถ่ายทอดความรู้ข้างต้น 5,439 ศูนย์/ราย จานวน 5 ครั้งๆละ 2 วัน
(5) ประสานหน่วยงานขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนพัฒนาการเกษตรในฟาร์ม
ของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ โดยสานักงานสภาเกษตรกรจั งหวัด/สภาเกษตรกรจังหวัดสารวจรวบรวมความ
ต้องการปัจจัยการผลิต จาแนกชนิดและจานวนปัจจัยการผลิตที่ศูนย์สัมมาชีพต้องการแล้วประสานเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ขอรับการสนับสนุนสระเก็บน้าขนาดเล็กในไร่นาจากสถานีพัฒนาที่ดิน ด้านปศุสัตว์
ประสานขอรับการสนับสนุนจากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นต้น
(6) รวบรวมองค์ความรู้จากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เผยแพร่ โดยสรุ ปสาระส าคั ญองค์ ความรู้ เทคนิควิธีดาเนิ นกิจกรรมเกษตรที่ ประสบผลส าเร็ จ ตั้งแต่เริ่มการผลิ ต
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีปัจจัยสาคั ญนาไปสู่ความสาเร็จ จากนั้น
จัดทารูปเล่มและบันทึกเป็นฐานข้อมูลเตรียมไว้เผยแพร่ต่อไป จานวน 5,439 ศูนย์/ราย
ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60
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ขั้นที่ 4 จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจแนวทางดาเนินโครงการและติดตามผลการดาเนินโครงการ โดยดาเนินการจัด
ประชุมสัมมนาแก่เกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 3 ระยะ ได้แก่
4.1 ประชุมชี้แจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดาเนิน
โครงการแก่เกษตรกรก่อนเริ่ มโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดาเนินโครงการ
และผลที่คาดว่าจะได้รับ แนวทางปฏิบัติตามโครงการของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ เกษตรกรศูนย์ฯจะเข้าใจ
ภาพรวมโครงการ และเตรียมความพร้อมสถานที่ กิจกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อดาเนินการ จานวนเกษตรกรศูนย์ฯ
5,439 ศูนย์/ราย หลักสูตร 2 วัน
4.2 ประชุมชี้ แจงเกษตรกรศู นย์สั มมาชี พต้ นแบบฯ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้ าวหน้ าผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ โดยระหว่างดาเนินโครงการ เมื่อเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ดาเนินการพัฒนากิจกรรม
เกษตรในฟาร์มไปช่วงระยะหนึ่ง ควรจัดประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่บางศูนย์
ต้นแบบฯดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จเด่น แก่เกษตรกรศูนย์ต้นแบบอื่น เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งหารือปัญหา
อุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งบางปัญหาเกษตรกรสามารถแก้ไขได้เอง แต่บางประเด็นปัญหาต้องประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดจนติดตามเร่งรัดการดาเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผน จากนั้น
รวบรวมจัดทาสรุปรายงานผลความก้าวหน้า จานวนเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ 5,439 ศูนย์/ราย หลักสูตร 2 วัน
4.3 ประชุมชี้แจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพฯ ครั้งที่ 3 โดยประชุมเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ช่วง
หลังสิ้นสุดโครงการแต่ละปี เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานของศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ หลังสิ้นสุดโครงการ จัดทาข้อมูล
ผลการดาเนินงานของศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯที่มีผลงานเด่น หารือถอดบทเรียนผลการดาเนินงานแต่ละปี เพื่อกาหนด
แนวทางการเผยแพร่ องค์ความรู้ และขยายผลจากเกษตรกรสั มมาชีพต้นแบบฯ ระดับตาบลไปสู่ เกษตรกรหมู่บ้ าน
เป้าหมายต่อไป จานวนเกษตรกรศูนย์ต้นแบบฯ 5,439 ศูนย์/ราย หลักสูตร 2 วัน
กิจกรรมที่ 2 ขยายผลการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยนาองค์ความรู้ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลสู่หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่
ต้นแบบ ตาบลละ 1 ศูนย์/ 1 หมู่บ้านๆละ 30 ราย รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน เกษตรกรหมู่บ้านละ 30 ราย รวม
เกษตรกร 163,170 ราย แยกเป็นรายปีได้ดังนี้
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๑,๘๑๓ หมู่บ้าน เกษตรกร ๕๔,๓๙๐ ราย
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๑,๘๑๓ หมู่บ้าน เกษตรกร ๕๔,๓๙๐ ราย
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จานวน ๑,๘13 หมู่บ้าน เกษตรกร ๕๔,390 ราย
ทั้งนี้มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
๑.๑) พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านขยายผลโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตาบลละ ๑ หมู่บ้าน รวม 5,439 หมู่บ้าน แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ปี โดยคณะกรรมการดาเนินโครงการ
ศู นย์ สั มมาชี พต้ นแบบตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงระดั บจั งหวั ด พิ จารณาคั ดเลื อกตามหลั กเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ ส่วนกลางกาหนด เช่น
- เป็นหมู่บ้านมีความร่วมมือดาเนินกิจกรรมส่วนรวม และยึดแนวพึ่งพาตนเอง
ฯลฯ
1.2) ประชุมชาวบ้านครั้งที่ 1 ชี้แจงเกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินโครงการ
และวิธีการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรรายครัวเรือน พร้อมรับสมัครอาสาสมัครช่วยสารวจข้อมูล
รวมทั้ งรั บสมั ครเกษตรกรผู้ สนใจไปศึ กษาดู งานศู นย์ สั มมาชี พต้ นแบบระดั บต าบล หรื อโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่ใกล้เคียงตาบลละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน เกษตรกรหมู่บ้านละ
30 ราย รวมเกษตรกร 163,170 ราย ประชุม 1 วัน แยกเป็นรายปี ดังนี้
ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60
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- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2564 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผล พร้อมนาผู้แทนเกษตรกรในหมู่บ้านที่สนใจไปศึกษาดูงานศูนย์
สัมมาชีพต้นแบบระดับตาบล หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ใกล้เคียงตาบลละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ
10 ราย รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 ราย รวมเกษตรกร 54,390 ราย สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร
3 วัน แยกเป็นรายปีได้ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 18,130 ราย
- ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 18,130 ราย
- ปีงบประมาณ 2564 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 18,130 ราย
1.4 จัดอบรมหลักสูตร “การสารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร”แก่อาสาสมัครช่วย
สารวจข้อมูล จานวน 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ราย รวม 5,439 ราย หลักสูตร 3 วัน
1.5 อาสาสมัครดาเนินการสารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมาย
โดยอาสาสมัครปฏิบัติงานสารวจหมู่บ้านละ 1 คน รวม 5,439 หมู่บ้าน ดาเนินการสารวจ 3 วัน โดยสารวจเกษตรกร
3 ปี หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย
1.6 ดาเนินการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสารวจ วิเคราะห์และประมวลผลให้เข้าใจง่าย 5,439
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย ค่าใช้จ่ายแบบฟอร์มละ 100 บาท
1.7 ประชุมชาวบ้านครั้งที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ผู้แทน อปท. หน่วยงานราชการ องค์การภาคประชาชน เอกชนที่เกี่ยวข้องรูปแบบประชารัฐรวม 5,439
หมู่บ้าน หมูบ้านละ 40 ราย รวม 217,560 ราย เพื่อ
(1) เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจ
(2) ระดมความคิดเห็นสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
(3) กาหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพภูมิ
สังคม
1.8 กาหนดหลักสูตรการประชุม 2 วัน โดยมีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายปีได้
ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2564 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
ขั้นที่ 2 ดาเนินการพัฒนาพื้นที่
2.1 จัดประชุมเกษตรกรครั้งที่ 3 เพื่อเริ่มดาเนินกิจกรรมเกษตรในหมู่บ้านขยายผลแก่เกษตรกร
รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 ราย รวม 163,170 ราย หลักสูตร 4 วัน แยกเป็นรายปีดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2564 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
2.2 มิติเกษตรกรรม ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตในหมู่บ้านตามชนิดพืช/ปศุสัตว์/สัตว์น้า หรือตาม
ลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืนที่จะดาเนินการเช่นเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ
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8

(1) เลือกตั้งประธาน และกรรมการกลุ่มผู้ผลิต, กาหนดระเบียบของกลุ่ม
(2) ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
(3) วางแผนดาเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน โดยคานึงถึงกิจกรรมที่สาคัญได้แก่
3.1) แหล่งน้ากรณีพื้นที่มีสภาพปัญหาขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ควรดาเนินการ
ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ เช่ น โครงการชลประทานจั งหวั ด สถานี พั ฒนาที่ ดิ นจั งหวั ด ส านั กงาน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจั งหวัด องค์การบริหารส่ วนจังหวัด องค์ การบริหารส่ วนตาบล เพื่อขอรับการ
สนับสนุนแหล่งน้าตามสภาพพื้นที่ เช่น
- ก่อสร้างสระเก็บน้าขนาดเล็กในไร่นาขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร
- ก่อสร้างฝายชุมชนกักเก็บน้า
- ขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร
ทั้งนี้ยึดหลักให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง อาจในรูปแบบช่วยแรงงานก่อสร้าง
หรือออกเงินสมทบบางส่วนเป็นต้น
3.2) คุ ณภาพดิ น เกษตรกรในพื้ นที่ ประสานสถานี พั ฒนาที่ ดิ น เก็ บตั วอย่ างดิ นส่ ง
วิเคราะห์ แล้วปรับปรุงดินตามผลวิเคราะห์ จัดทาปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ฯลฯ
3.3) การอนุรักษ์ป่าไม้ สารวจเกษตรกรที่ประสงค์ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น เพื่อประสาน
หน่วยงานผลิตพันธุ์กล้าไม้ในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ ปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าและสร้างความมั่นคงรายได้ในอนาคต
2.3 ประชุมจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรหรือส่งเสริมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเดิมในพื้นที่ให้เข้มแข็ง โดย
สนับสนุนให้เกษตรกรซึ่งรวมเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ เป็นกลุ่มย่อยๆ ในหมู่บ้าน ให้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่ ม/
องค์กร ระดับหมู่บ้านในรูปแบบนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคลตามความสมัครใจ เพื่อพัฒนาให้กลุ่ม/องค์กรสามารถ
ดาเนินธุรกิจ/กิจการให้บริการตามความต้องการของสมาชิก ได้แก่ สินเชื่อ รวมทั้งแปรรูป จาหน่าย และกิจกรรมแนะนา
งานฟาร์ มใบเป็ นต้ น โดยจั ดประชุ มอบรมเกษตรกรเป้ าหมาย รวม 3 ปี 5,439 หมู่ บ้ าน หมู่ บ้ านละ 30 ราย
รวม 163,170 ราย ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน แยกเป็นรายปี ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
- ปีงบประมาณ 2564 จานวน 1,813 หมู่บ้าน เกษตรกร 54,390 ราย
เนื้อหาของการประชุมอบรม ได้แก่
- เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร
- วางแผนดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
- รับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิชาการเกษตร
- กลุ่ม/องค์กรระดมทุน หรือประสานแหล่งเงินทุนเพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
เงินทุนสาหรับดาเนินธุรกิจ/กิจการ ตามแผน
- กลุ่ม/องค์กร ดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการเกษตรกรสมาชิกตามแผน
ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ในส่วนของมิติเกษตรกรรม และการจัดตั้งสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกร สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดควรประสานรวบรวมรายละเอียด
ความต้องการปัจจัยในการผลิตชนิดและจานวนกิจกรรมเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อประสานเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามรูปแบบหรือลักษณะโครงการที่หน่วยงานกาหนด เช่น ความต้องการ
ขุดบ่อบาดาล ประสานขอรับการสนับสนุนจากสานักงานทรัพยากรน้าบาดาลเขต สระเก็บน้าในไร่นา และการปรับปรุง
บารุงดิน ประสานขอรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน เมล็ดพันธุ์ข้าวขอรับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60
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ส่วนพันธุ์สัตว์ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานปศุสัตว์จังหวัด ส่วนการพัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร ประสาน
สานักงานสหกรณ์จังหวัด/สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และภาคเอกชนเป็นต้น
ขั้นที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
สภาเกษตรกรจังหวัดและสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการ
ดาเนินโครงการ เพื่อ
3.1) จัดทาสรุปผลการดาเนินงานรายไตรมาส ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา
3.2) จัดทาสรุปผลการดาเนินงานสิ้นปี ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา
3.3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จังหวัดละ 2 ราย
จานวน 77 จังหวัด รวม 154 ราย ออกปฏิบัติงานติดตามผลการปฏิบัติงานรวม 5,439 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 1 วัน

ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60
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6. ปฎิทินการปฏิบตั งิ าน
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562

ปีงบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 สร้ างกลไกเพือ่ ดาเนินโครงการและสร้ างศูนย์
สัมมาชีพต้นแบบระดับตาบล
ขั้ นที่ 1 สร้างกลไกเพื่อดาเนินโครงการ
1.1 จัดประชุ มคณะกรรมการบริหารโครงการ

21 คน ปี ละ 6 ครัง้

1,254,960

6 ครัง้
418,320

6 ครัง้
418,320

6 ครัง้
418,320

สกช.

1.2 จัดประชุ มคณะกรรมการดาเนินโครงการระดับจังหวัด

35 คน ปี ละ 6 ครัง้

44,561,700

6 ครัง้
14,853,900

6 ครัง้
14,853,900

6 ครัง้
14,853,900

สกจ.

ขั้ นที่ 2 คัดเลือกศูนย์ สัมมาชี พต้นแบบระดับตาบล

5,439 ศูนย์ /ตาบล

-

1,813 ศูนย์
-

1,813 ศูนย์
-

1,813 ศูนย์
-

คกก.ดาเนิน
โครงการจังหวัด

4,296,600

1,813 ราย
1,432,200

1,813 ราย
1,432,200

1,813 ราย
1,432,200

พนักงาน สกจ.
สมาชิ ก สกจ.
จ้าง จนท.

ขั้ นที่ 3 พัฒนาศูนย์ สัมมาชี พต้นแบบระดับตาบล
3.1.1 สารวจข้ อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร
โดยพนักงานและสมาชิ ก สกจ. ดาเนินการสารวจ

77 จังหวัดๆละ 2 ราย
รวม 154 ราย ปฏิบัติงาน
6 วัน สารวจ 5,439 ราย

3.1.2 บันทึก วิเคราะห์และประมวลผลข้อมู ลที่ได้จาการสารวจ

5,439 ราย

543,900

1,813 ราย
181,300

1,813 ราย
181,300

1,813 ราย
181,300

3.1.3 นาเกษตรกรศูนย์สมั มาชีพต้นแบบศึกษาดูงานกิจกรรม

5,439 ราย
หลักสูตร 5 วัน

61,820,100

1,813 ราย
20,606,700

1,813 ราย
20,606,700

1,813 ราย
20,606,700

เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ โครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดาริรวมทั้ งนาเกษตรกรไปศึกษาดูงานการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ หน่วยงานทดลอง/วิจยั
ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60

พนักงาน สกจ.
สมาชิ ก สกจ.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
1,813 ราย
11,818,700

ปีงบประมาณ
ปี 2563
1,813 ราย
11,818,700

ปี 2564
1,813 ราย
11,818,700

พนักงานสกจ.
สมาชิก สกจ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3.1.4 จัดอบรมถ่ายทอดความรูก้ ารวางแผนพัฒนาเกษตร
ในฟาร์ม

5,439 ราย ปีละ
5 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน

35,456,100

3.1.5 ประสานหน่วยงานราชการขอรับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ

5,439 ราย

-

1,813 ราย
-

1,813 ราย
-

1,813 ราย
-

พนักงานสกจ.
สมาชิก สกจ.

3.1.6 รวบรวมองค์ความรู้ จากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบจัดทา
รูปเล่มและบันทึกเป็นฐานข้อมูล

5,439 ราย

6,739,950

1,813 ราย
2,246,650

1,813 ราย
2,246,650

1,813 ราย
2,246,650

พนักงานสกจ.
สมาชิก สกจ.

ขั้นที่4 จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจแนวทางดาเนิน
โครงการ และติดตามผลการดาเนินโครงการ
4.1 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบครัง้ ที่ 1
เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดาเนินโครงการ

5,439 ราย
หลักสูตร 2 วัน

16,791,360

1,813 ราย
5,597,120

1,813 ราย
5,597,120

1,813 ราย
5,597,120

พนักงานสกจ.
สมาชิก สกจ.

4.2 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ ครัง้ ที่ 2
เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ

5,439 ราย
หลักสูตร 2 วัน

16,791,360

1,813 ราย
5,597,120

1,813 ราย
5,597,120

1,813 ราย
5,597,120

พนักงานสกจ.
สมาชิก สกจ.

4.3 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบครัง้ ที่ 3
เพื่อรวบรวมผลงานหลังสิ้นสุดโครงการ

5,439 ราย
หลักสูตร 2 วัน

16,791,360

1,813 ราย
5,597,120

1,813 ราย
5,597,120

1,813 ราย
5,597,120

พนักงานสกจ.
สมาชิก สกจ.

68,349,130

68,349,130

รวมกิจกรรมที่ 1
ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60

205,047,390

68,349,130

12

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 2 ขยายผล การพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบ
ขั้ นที่ 1 คัดเลือกพื้นที่ เป้ าหมาย พัฒนาองค์ความรู้ และ
กาหนดโครงการ/กิจรรมการพัฒนา
1.1 พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านขยายผลโครงการตาบลละ
1 หมู่บ้าน

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562

ปีงบประมาณ
ปี 2563

-

1,813 หมู่บ้าน

1,813 หมู่บ้าน

1,813 หมู่บ้าน คกก.ดาเนินงาน
โครงการจังหวัด

83,766,600

54,390 ราย
27,922,200

54,390 ราย
27,922,200

54,480 ราย
27,922,200

พนักงานสกจ.
สมาชิ กสภจ.

208,705,950

18,137 ราย
69,568,650

18,137 ราย
69,568,650

18,137 ราย
69,568,650

พนักงานสกจ.
สมาชิ กสภจ.

5,439 ราย
หลักสูตร 3 วัน

30,434,940

1,813 ราย
10,144,980

1,813 ราย
10,144,980

1,813 ราย
10,144,980

พนักงานสกจ.
สมาชิ กสภจ.

อาสาสมัตร 5,439 คน
สารวจข้อมูลเกษตรกร
163,170ราย

19,036,500

1,813 ราย
6,345,500

1,813 ราย
6,345,500

1,813 ราย
6,345,500

พนักงานสกจ.
สมาชิ กสภจ.

4,158,000

54,490 ราย
1,386,000

54,490 ราย
1,386,000

54,490 ราย
1,386,000

จ้างพนักงาน

5,439 หมูบ่ ้าน

1.2 ประชุ มชาวบ้ านครัง้ ที่ 1
- ชี้ แจงแนวทางดาเนินโครงการ
- การสารวจข้ อมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร
- รับสมัตรเกษตรกรไปศึกษาดูงาน

5,439 หมู่ บา้ นละ 30 ราย

1.3 จัดสัมมนาเชิ งปฏิ บัติการขยายผล พร้อมนาเกษตรกร
ศึกษาดูงานศูนย์ สัมมาชี พต้นแบบและโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดาริ

5,439 หมู่ บา้ นละ 10 ราย

1.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสารวจข้ อมูลสภาพเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนเกษตรกรแก่อาสาสมัตร
1.5 อาสาสมัครดาเนินการสารวจข้ อมูล

1.6 ดาเนินการบั นทึ กข้ อมูลที่ ได้จากการสารวจวิเคราะห์ และ
ประมวลผลให้ เข้ าใจง่าย
ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60

รวม 163,170 ราย
หลักสูตร 1 วัน

รวม 54,390 ราย
หลักสูตร 3 วัน

5,439 หมู่ บา้ นๆละ 30 ราย
รวม 163,170 ราย

ปี 2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก
1.7 ประชุ มชาวบ้ าน ครัง้ ที่ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้ องรูปแบบ
ประชารัฐ
- เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลอย่ างง่าย
- กาหนดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาแก้ไขปั ญหา
ขั้ นที่ 2 ดาเนินการพัฒนาพื้นที่
2.1 จัดประชุ มชาวบ้ านครัง้ ที่ 3 เพื่อเริม่ ดาเนินกิจกรรม
เกษตรในหมู่บ้านขยายผล

5,439 หมู่ บ้านๆละ40 ราย
รวม 217,560 ราย
แยกเป็น 3 ปี

5,439 หมู่ บา้ นๆละ30 ราย

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
382,334,700 72,520 ราย
127,444,900

471,508,200

รวม 163,170 ราย และรวม
ตัวจัดตั้ งกลุม่ /องค์กร 5,439

ปีงบประมาณ
ปี 2563
72,520 ราย
127,444,900

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี 2564
72,520 ราย พนักงานสกจ.
127,444,900 สมาชิ กสกจ.

54,390 ราย
54,390 ราย
54,390 ราย พนักงานสกจ.
1,813 กลุ่ม/องค์กร 1,813 กลุ่ม/องค์กร 1,813 กลุ่ม/องค์กร สมาชิ กสภจ.
157,169,400
157,169,400
157,169,400 พด.ปศ.ปม.

กษ. สกจ.

กลุม่ /องค์กร แยกเป็น 3 ปี

ขั้ นที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ติตตามความก้าวหน้าหมู่บ้านขยายผลโครงการ

77 จังหวัดๆละ 2 คน
รวม 154 คน ปฏิบัตงิ าน
5,439 หมู่ บ้านๆละ 2 วัน

รวมกิจกรรมที่ 2 ขยายผลศูนย์ตน้ แบบสูห่ มู่บา้ น
รวมกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60

4,851,000

1,813 หมู่บ้าน
1,617,000

1,813 หมู่บ้าน
1,617,000

1,813 หมู่บ้าน พนักงานสกจ.
1,617,000 สมาชิ กสกจ.

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

401,598,630

401,598,630

469,947,760

469,947,760

1,409,843,280

469,947,760
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7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
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 สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดและสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
หน่ ว ยงานร่ ว มด าเนิ น การ ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด โครงการ
ชลประทานจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานปศุสัตว์จังหวัด สานักงานประมงจังหวัด สานักงานสหกรณ์
จังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สานักงานการค้าภายในจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
10. ตัวชี้วัด
10.1 เชิงปริมาณ
(1) ร้อยละ 70 ของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ตาบล สามารถพัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์มได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม
(2) ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถขยายผลทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
10.2 เชิงคุณภาพ
(1) ร้อยละ 60 ของกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านขยายผลสามารถดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการ สมาชิก
รวม 3 ปี 3,263 องค์กรเฉลี่ยปริมาณธุรกิจองค์กรละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 48.95 ล้านบาท
(2) ร้อยละ 70 ของเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลสามารถลดรายจ่ายทางการเกษตร รายจ่าย
ในครัวเรือน รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยปีละ 14,400 บาท/ครัวเรือน รวม 114,219 ราย มูลค่า 1,644
ล้านบาท
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เกษตรกรที่ข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนไปทาเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้
สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากการผลิตเชิงเดียว เกิดความมั่งคงในอาชีพ
11.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาองค์ความรู้การทาเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการเทคโนโลยี/นวัตกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ต่อยอกกิจกรรมเกษตรที่ทาอยู่เดิม
11.3 เกิดความร่วมมือของเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น
11.4 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60
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ผู้เสนอโครงการ ..............................................................
(……………………………………………………..)
ตาแหน่ง.........................................................................

ผู้เห็นชอบโครงการ ............................................................
(……………………………………………………..)
ตาแหน่ง.........................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ .............................................................
(………………………………………………………..)
ตาแหน่ง.........................................................................

ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60
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(ร่าง) สรุปย่อโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศ
ตาบลละ 1 ศูนย์/ราย
2. เพื่อขยายผลการทาจากศูนย์สมั มาชีพต้นแบบสูห่ มู่บ้านเป้าหมาย ตาบลละ 1 หมู่บ้าน

เป้าหมาย
1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตาบลละ 1 ศูนย์/ราย รวม 3 ปี จานวน 5,439 ศูนย์/ราย
2. ขยายผลทาการเกษตรจากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ สูเ่ กษตรกรหมู่บ้านเป้าหมาย ตาบลละ
1 หมู่บ้านๆละ 30 ราย รวม 5,439 หมู่บ้าน รวมเกษตรกร 3 ปี 163,170 ราย

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. กิจกรรมที่ 1 สร้างเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบล 5,439 ศูนย์/ราย
1.1 สร้างกลไกเพื่อดาเนินโครงการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯส่วนกลาง
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการระดับจังหวัด
1.2 คัดเลือกเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯ
1.3 พัฒนาศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5,439 ศูนย์/ราย
- สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน
- นาเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯศึกษาดูงาน
- ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน และกาหนดแผนพัฒนากิจกรรมเกษตรในฟาร์ม
- จัดอบอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนากิจกรรมเกษตรตามที่เกษตรกรต้นแบบประสงค์กาหนดแผนไว้
- รวบรวมความต้องการปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบฯเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- รวบรวมองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบฯจัดทารูปเล่ม
1.4 จัดประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดาเนินโครงการ/ติดตามความก้าวหน้า/และรวบรวมผลการดาเนินงาน
2. กิจกรรมที่ 2 ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสู่หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่
2.1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู้และกาหนดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตร รวม 3 ปี 5,439 หมู่บ้าน
163,170 ราย
2.2 ประชุมชาวบ้านครั้งที่ 1 ชี้แจงแนวทาวดาเนินโครงการและการสารวจข้อมูล
2.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลพร้อมนาผู้แทนเกษตรกรที่สนใจไปศึกษาดูงาน 3 ปี หมู่บ้านละ 10 ราย รวม ราย
2.4 จัดอบรมอาสาสมัคร หลักสูตร การสารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรและดาเนินการสารวจ
2.5 ประชุมชาวบ้านครั้งที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจ พร้อมกาหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
2.6ต.ย.โครงการส
ประชุมารองตามแผนแม่
ชาวบ้านครับทฯ/แก้
้งที่ ว3/ต.ค.60
เริ่มดาเนินกิจกรรมเกษตรในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
- รวบรวมข้อมูลความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อประสานของการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต (Output)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 70 ของเกษตรกรศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบล สามารถพัฒนากิจกรรมเกษตรใน
ฟาร์มได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม
2. ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถขยายผลทาการเกษตร
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
เชิงคุณภาพ
3. ร้อยละ 60 ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในหมู่บ้านขยายผล สามารถ
ดาเนินธุรกิจ/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
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หน่วยงานหลัก
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ /สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
หน่วยงานสนับสนุน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานปศุสัตว์จังหวัด สานักงานประมงจังหวัด
สานักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สานักงานการค้าภายในจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี ปี 2562 – ปี 2564
งบประมาณ
1,409,843,280 บาท แยกเป็นปีละ 469,947,760 บาท

ต.ย.โครงการสารองตามแผนแม่บทฯ/แก้ว/ต.ค.60
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ตัวอย่างโครงการ
ชื่อโครงการที่ 2

โครงการพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล จั งหวัด ก. มีสิ นค้าเกษตรที่ส าคั ญของจัง หวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลั ง
ตามล าดับ โดยมีพื้น ที่ป ลู ก มัน ส าปะหลั งประมาณ 2.3 แสนไร่ เพื่อส่ งโรงงานแป้ ง มันส าปะหลั ง การผลิ ต
มัน ส าปะหลั งที่ผ่ านมา มีผ ลผลิ ตเฉลี่ ย ประมาณ 3.3-4 ตันต่อไร่ เนื่องจากพื้นที่ปลู กส่ ว นใหญ่ อาศัย น้ าฝน
คุณภาพดินมี Organic Matter ต่า มีปัญหาค่าแรงงานและขาดแคลนแรงงาน ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมีราคาแพงขึ้น
ปั ญ หาราคาขายผลผลิ ต ตกต่ าบางฤดู ก าล อย่ า งไรก็ ต ามมี เ กษตรกรที่ ป ระสพความส าเร็ จ โดยน าความรู้
ทางวิชาการเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การเลือกใช้พันธุ์มันสาปะหลังที่เหมาะกับสภาพพื้นที่
เทคนิควิธีการเตรียมท่อนพันธุ์ ปลูกระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวที่เหมาะสม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
ปรั บ สภาพดิน เก็บ เกี่ยวในช่วงอายุ ที่หัวมันแก่ มีเปอร์เซ็นต์แป้งสู ง ฯลฯ ช่ว ยให้ ส ามารถเพิ่มผลผลิต พัฒ นา
คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนมีการรวมกลุ่มแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น มันเส้นสะอาดเพื่อขายได้ราคา
สูงขึ้น จึงควรดาเนินโครงการพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
2. สร้างความเข้มแข็งการรวมตัวของเกษตรกร ในด้านการจัดการธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการ
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันสาปะหลัง
เป้าหมาย
ปี 2562 ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ A จานวนเกษตรกร 100 ราย พื้นที่ 1,000 ไร่
ปี 2563 ดาเนินการเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีก 2 อาเภอ รวมเกษตรกร 200 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่
ระยะเวลาโครงการ
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 รวม 2 ปี
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การจัดการกลุ่มเป้าหมาย
ปี 2563
ขยายผล 2 อาเภอ
30 ราย/300 ไร่

ริเริม่ 1 อาเภอ
ปี 2562
...........................ร่าง
30 ราย/300 ไร่

กลุ่ม 1

...........................พิมพ์ 30 ราย/300 ไร่

30 ราย/300 ไร่

...........................ทาน

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 2
40 ราย/400 ไร่

40ราย/400ไร่
40 ราย/400 ไร่

กลุ่ม 3

กลุ่ม 3
30 ราย/300 ไร่

30 ราย/300 ไร่

กลุ่ม 6
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5
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Road Map โครงการพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์
1) ผลผลิตเฉลี่ย 5 ตันต่อไร่ขึ้นไป
2) เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยร้อยละ 27

ขั้น
ดาเนินการ

ขั้นเตรียม
ความพร้อม

ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
การผลิต
- ปรับปรุงบารุงดิน
- ใช้พันธุ์ที่เหมาะสม
- วิธีการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว
- แปลงสาธิต

คัดเลือกพื้นที่เหมาะสม

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

ลดต้นทุนการ
ผลิตลดลง
ร้อยละ 10

จาหน่าย
ผลผลิต
ได้ผลตอบแทน
สูงขึ้น

- ดาเนินการผลิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

ดาเนินธุรกิจกลุ่ม
- ออมทรัพย์

- กระจายพันธุ์ดี
- ปุ๋ยอินทรีย์/เลี้ยงปศุ
สัตว์
- น้าหมักชีวภาพ/
ไตรโคเดอร์ม่า

ผลิต
- รวบรวมผลผลิต
- แปรรูปจาหน่าย

คัดเลือก
เกษตรกร

- รวมซื้อปัจจัยการ

รวมกลุ่ม
- กาหนดระเบียบกลุ่ม
- เลือกกรรมการกลุ่ม
- สารวจข้อมูลพื้นฐาน
เกษตรกรก่อนเข้า
โครงการเทียบหลัง
สิ้นสุดโครงการ
- กาหนดแผนการ
ดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
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วิธีดาเนินงาน
1. ขั้นเตรียมความพร้อม
1.1) สานักงานเกษตรจังหวัด เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ ซึ่งมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายโครงการ ซึ่งเป็น
พื้นที่ในเขตเหมาะสมแก่การปลูกมันสาปะหลัง พร้อมกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เช่น
เป็นเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกมันสาปะหลัง มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามคาแนะนาและแนวทาง
ดาเนินโครงการ เป็นต้น รวมทั้งกาหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ
1.3) ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 200 ราย เพื่อชี้แจงแนวทางดาเนินโครงการ
พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ หารือการจัดตั้งกลุ่ม โดยพิจารณากาหนดระเบียบกลุ่ม และคัดเลือก
กรรมการกลุ่ม 7-9 คน
1.4) ประชุมเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 100 คน เพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ -รายจ่ายการปลูกมัน
สาปะหลังที่ผ่านมา และรายได้รายจ่ายครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนั้นหารือกาหนดแผนการดาเนินงานประจาปี
ของกลุ่ม
2. ขั้นดาเนินการ
2.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย หลักสูตร 1 วัน เกี่ยวกับเรื่อง
การเก็ บ ตั ว อย่ า งวิ เ คราะห์ ดิ น เพื่ อ ทราบธาตุ อ าหารในดิ น การปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง ดิ น โดยมุ่ ง การใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
เพื่อรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน การคัดเลือ กสายพันธุ์มันสาปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ เทคนิคการเตรียมท่อนพันธุ์ที่เหมาะสม วิธีการตัดโคนท่อนพันธุ์ และระยะทางระหว่างต้น ระหว่างแถว การ
ไถเตรียมดิน ยกร่อง รวมทั้งการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อทราบต้นทุนและรายได้การผลิตมันสาปะหลัง
เปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ
2.2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย หลักสูตร 1 วัน เกี่ยวกับการดูแล
หลังปลูก ได้แก่ การกาจัดวัชพืช กาจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไตรโค
เดอร์ม่า
2.3) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 3 เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย หลักสูตร 1 วัน เกี่ยวกับการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตการตัดเหง้ามันออกจากหัวมัน การขนส่งผลผลิต การเก็บท่อนพันธุ์ดีไว้ปลูกฤดูต่อไป การกาจัดท่อน
พันธุ์ทีเป็นโรคและแมลงทาลาย เพื่อมิให้แพร่ขยายเชื้อฤดูต่อไป
2.4) จัดทาแปลงสาธิต โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 100 ราย ออกเป็น 3 กลุ่มย่อยๆ ตามพื้นที่หมู่บ้าน
ตาบล ประมาณกลุ่มละ 30-40 ราย เพื่อจัดทาแปลงสาธิตให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง
และเปรียบเทียบกับแปลงปลูกทั่วไป โดยดาเนินการสาธิต 5 เรื่อง ดังนี้
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2.4.1) สาธิตระบบน้าหยด กลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่ รวมเป้าหมาย 3 กลุ่ม 6 ไร่ รวมทั้งสาธิต
การใช้โซล่าเซล พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งต้องดาเนินการขุดบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์
เครื่องปั๊มน้าระบบท่อน้าหยดส่งน้าไปยังแปลงปลูก และแผงโซลาเซลพร้อมอุปกรณ์ เพื่อแสดงการเจริญเติบโต
และผลผลิตมันสาปะหลังแปลงน้าหยดเปรียบเทียบกับแปลงมันสาปะหลังทั่วไป
2.4.2) สาธิตการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น หมูป่า(หมูหลุม) กลุ่มละ 1 ราย รวม 3 รายๆละ 5 ตัว หรือ
โค กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ต้านทานโรค กินพืชต่างๆ รวมทั้งใบมันสาปะหลังตากแห้งสามารถใช้เป็นอาหารได้ เพื่อ
หวังผลมูลสัตว์และเศษแกลบรองพื้นคอก ใช้เป็นปุ๋ยในไร่มันสาปะหลังไร่ละ 200-300 กิโลกรัม โดยใช้รูปแบบ
กระจายพันธุ์ ลูกที่ได้เพศเมียให้เกษตรกรรายอื่นเลี้ยง วิธีการเมื่อได้ลูกคืนให้กลุ่ม 1 ตัว พร้อมกระจายลูกเพศเมีย
ให้เกษตรกรรายอื่นเลี้ยงต่อไปอีก 1 ตัว เป็นต้น
2.4.3) สาธิตการผลิตน้าหมักชีวภาพ และการขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า เพื่อใช้ฉีดพ่นป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช มีเป้าหมายกลุ่มละ 1 ราย
2.2.4) สาธิตการปลูกปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง เป้าหมายกลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่ รวม 3 ราย
6 ไร่ เพื่อปรับปรุงบารุงดิน
2.4.5) สาธิตแปลงมันสาปะหลังสายพันธุ์ดี เป้าหมายกลุ่มละ 1 รายๆละ 10 ไร่ โดยใช้รูปแบบ
การกระจายพันธุ์ดีให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป
2.5 เกษตรกรด าเนิ น การปลู ก ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ป รั บ ปรุง ดิ น ใช้ ส ายพันธุ์
มันสาปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ เทคนิคการเตรียมท่อนพันธุ์ แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ระยะห่างระหว่างแถว
ระหว่างต้นที่เหมาะสม ใช้ปุ๋ยน้าชีวภาพ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามช่วงเวลา 10-12 เดือน
2.6 เกษตรกรบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต เป้าหมาย 100 ราย เพื่อทราบรายได้ - ค่าใช้จ่ายการผลิต
มันสาปะหลังตามวิธีการโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ เปรียบเทียบกับก่อนเข้าโครงการ
2.7 เกษตรกรร่วมดาเนินธุรกิจของกลุ่ม เช่น ธุรกิจออมทรัพย์ รวมซื้อปัจจัยการผลิตผ่านกลุ่ม ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตเมื่อรวมซื้อจานวนมาก ดาเนินกิจกรรมใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน เช่น เครื่องยกร่อง และเครื่อง
พรวนดินกาจัดวัชพืช ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันในกลุ่ม
2.8 การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปมันเส้นสะอาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่ม โดยเป้าหมายเกษตรกร
ทั้งหมด 100 ราย พื้นที่ปลูก 1,000 ไร่ หารือร่วมกันจัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หรือที่ดินที่มีผู้มอบให้
ก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันเส้นสะอาด แล้วใช้งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดจัดซื้อเครื่องสับมันเส้น
สร้างลานตากมัน และโรงคลุมเครื่องจักร โดยตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงงานแปรรูป
2.9 สนั บ สนุ น เครื่ อ งยกร่ อ งปลู ก มั น และเครื่ อ งพรวนดิ น ก าจั ด วั ช พื ช เป้ า หมายกลุ่ ม ละ 1 ร าย
รวม 3 ราย เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในกิจกรรมการใช้เครื่องจักรกลของกลุ่ม
2.10 ดาเนินการรวบรวมหัวมันสดจากเกษตรกรสมาชิก เพื่อแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดจาหน่ายเพื่อเพิ่ม
มูลค่า
3. การติดตามนิเทศงาน
โดยหน่ ว ยงานหลั กส านั ก งานเกษตรจั ง หวัด และหน่ว ยงานร่ว มดาเนิ น การออกติ ดตามให้
คาแนะนาการดาเนินกิจกรรมแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะๆ
4. การติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดาเนินงาน
โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรมโครงการให้เป็นไป
ตามแผน และร่วมกับสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัด จัดทาสรุปผลที่เกษตรกรได้รับหลัง
สิ้นสุดโครงการเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. ขั้นเตรียมความพร้อม
1.1) เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 คณะ
ดาเนินงานโครงการ
1.2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ 4 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
-

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ
2563
-

ผลผลิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.เกษตรจังหวัด

12,000

4 ครั้ง 12,000 ได้พื้นที่เป้าหมาย เลขานุการคณะ
โครงการ
กรรมการฯ

46,000

400 ราย
92,000

ไ ด้ เ ก ษ ต ร ก ร - สนง.เกษตรจังหวัด
- สภาเกษตรกรจังหวัด
เป้าหมาย

200 ราย/
2,000 ไร่
156,000

ได้แผนการดาเนิน - สนง.เกษตรจังหวัด
กิจกรรมกลุ่ม
- สภาเกษตรกรจังหวัด

เป้ า หมายและกาหนดเกณฑ์การพิจ ารณารับ
สมั ค รเกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการ รวมทั้ ง
กาหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานโครงการ

1.3) ประชุ ม ชี้ แ จงเกษตรกรในพื้ น ที่ 200 ราย
เป้าหมาย
- ชี้แจงแนวทางดาเนินโครงการ
- รับสมัครเกษตรกรเข้าโครงการ
- พิจารณากาหนดระเบียบกลุ่ม
- คัดเลือกกรรมการกลุ่ม
1.4) ประชุมเกษตรกรที่รับสมัครเข้า
100 ราย/
โครงการ
1,000 ไร่
- ส ารวจข้อมูล พื้น ฐานเกษตรกร
ก่อนเข้าโครงการ
- กาหนดแผนการดาเนินงาน
ประจาปีของกลุ่ม

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

78,000

- สนง.สหกรณ์จังหวัด
- ธกส.

- สนง.สหกรณ์จังหวัด
- ธกส.

24

กิจกรรม
2. ขั้นดาเนินการ
2.1) จั ดอบรมถ่ายทอดความรู้ การผลิ ต
มันสาปะหลัง ครั้งที่ 1
- การตรวจวิเคราะห์ดิน/ปรับปรุงดิน
- การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม
- การแช่ท่อนพันธุ์, การเตรียมท่อน
พันธุ์
- การไถเตรี ย มดิ น /ระยะปลู ก /
ยกร่อง
- การบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต
2.2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การผลิ ต
มันสาปะหลัง ครั้งที่ 2
- การกาจัดวัชพืช
- การป้องกันกาจัดโรคแมลง
- การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
- การใช้ปุ๋ยชีวภาพ, ไตรโคเดอร์ม่า

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ
2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100 ราย/
1 วัน

42,600

100 ราย/
1 วัน

42,600

200 ราย/
1 วัน
85,200

เกษตรกรร้ อ ยละ - สนง.เกษตรจังหวัด
70 มีความรู้การ - สถานีพัฒนาที่ดิน
- ส า นั ก วิ จั ย แ ล ะ
ดู แ ลแปลงมั น ฯ พัฒนาการเกษตร
หลังปลูกที่ถูกวิธี - สภาเกษตรกรจังหวัด

2.3) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การผลิ ต 100 ราย/
มันสาปะหลัง ครั้งที่ 3
1 วัน
- การเก็บเกี่ยวผลผลิต/
การตัดเหง้ามัน
- การขนส่งผลผลิต

42,600

200 ราย/
1 วัน 85,200

เกษตรกรร้ อ ยละ - สนง.เกษตรจังหวัด
70 มีความรู้การ - สถานีพัฒนาที่ดิน
- สานักวิจยั และ
เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต พัฒนาการเกษตร
มันฯที่ถูกวิธี
- สภาเกษตรกรจังหวัด

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

200 ราย/
1วัน
85,200

ผลผลิต

เกษตรกรร้ อ ยละ - สนง.เกษตรจังหวัด
7 0 มี ค ว า ม รู้ - สถานีพัฒนาที่ดิน
- สานักวิจยั และ
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ พัฒนาการเกษตร
วิธีการเตรียมดิน/ - สภาเกษตรกรจังหวัด
พันธุ์/วิธีการปลูก - สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
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กิจกรรม

เป้าหมาย

2.4) จัดทาแปลงสาธิตในแต่ละกลุ่ม
2.4.1) สาธิตระบบน้าหยดกลุ่มละ
1 รายๆละ 2 ไร่ พร้อม
อุปกรณ์โซล่าเซล

3 ราย/6 ไร่

งบประมาณ
(บาท)
150,000

2.4.2) สาธิ ต การเลี้ ย งหมู ป่ า (หมู 3 ราย/15
หลุ ม) รายละ 5 ตัว หรื อโค/ ตัว หรือ
กระบือ รายละ 2 ตัว โดยใช้ 6 ตัว
รูปแบบกระจายพันธุ์

30,000

2.4.3) สาธิตการผลิตน้าหมักชีวภาพ 3 ราย
และการขยายเชื้อ
ไตรโคเดอร์ม่า กลุ่มละ 1 ราย

15,000

2.4.4) สาธิตการปลูกปุ๋ยพืชสด
กลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่

9,000

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

3 ราย/6ไร่

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ผลผลิ
ต
2563
รับผิดชอบ
6 ราย/12ไร่ เกษตรกรในพื้นที่ - สนง.เกษตรจังหวัด
300,000 เ รี ย น รู้ ค ว า ม - สภาเกษตรกรจังหวัด
แตกต่างการใช้น้า
หยดกั บ แปลงที่
ไม่ได้ใช้
6 ราย/30 - ได้ ผ ลลั พ ธ์ เ ป็ น - สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ตัว หรือ 12 ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ ใ ส่ - สภาเกษตรกรจังหวัด
ตัว 60,000 แปลงมันฯ
- มี ร ายได้ เ สริ ม
จากการเลี้ยงสัตว์
6 ราย
30,000

เกษตรกรในพื้นที่ - สนง.เกษตรจังหวัด
ได้เรียนรู้การผลิต - สภาเกษตรกรจังหวัด
และใช้ ป ระโยชน์
น้ าหมั ก ชี ว ภาพ
และเชื้ อ ไตรโ ค
เดอร์ม่า
6 ราย/12ไร่ เกษตรกรในพื้นที่ - สถานีพัฒนาที่ดิน
18,000 ไ ด้ เ รี ย น รู้ ก า ร
ปรับปรุงบารุงดิน
โดยปุ๋ยพืชสด
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งบประมาณ
(บาท)
2.4.5) สาธิตแปลงมันฯสายพันธุ์ดี 3 ราย/30 21,000
กลุ่มละ 1 รายๆละ 10 ไร่ ไร่
โดยใช้รูปแบบกระจายพันธุ์
2.5) เกษตรกรดาเนินการปลูกตามแนวเศรษฐกิจ
100 ราย
กิจกรรม

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ
2563
6 ราย/60ไร่
42,000

ผลผลิต
เกษตรกรได้เรียนรู้การ
ใช้มันสายพันธุ์ดีที่
เหมาะสมกับพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สานักวิจยั และ
พัฒนาการเกษตร

200 ราย

- เกษตรกร

200 ราย
200 ราย

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

พอเพียง
- ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
- เทคนิควิธีการปลูกตามหลักวิธีการทีผ่ ่านการ
อบรม
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์, เลี้ยงปศุสัตว์ได้มูล
- เก็บเกีย่ วตามระยะเวลาที่ หัวมันแก่จัด

2.6) บันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต
100 ราย
2.7) เกษตรกรร่วมดาเนินธุรกิจของกลุ่ม 100 ราย
- ออมทรัพย์
- รวมซื้อปัจจัยการผลิตผ่านกลุ่ม
- การใช้เครื่องจักรร่วมกัน
2.8) การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปมัน 1 กลุ่ม/แห่ง 1,860,000
เส้นสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่ม
- สร้างลานตากซีเมนต์ 1 ไร่
-เครื่องจักรอุปกรณ์สับมัน กาลังสับ
10 ตัน/ชม. ใช้น้ามันเชื้อเพลิง
- โรงเก็บมันสับแล้วรอส่ง ขนาด
400 ตรม.บรรจุมันได้ 100-200 ตัน

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

กลุ่มสามารถดาเนิน
ธุรกิจให้บริการสมาชิก
อย่างน้อย
2

ธุรกิจ
2 กลุ่ม
กลุ่มสามารถ
3,720,000 ดาเนินธุรกิจแปร
รูปมันเส้นสะอาด
เพิ่มมูลค่า

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

27

กิจกรรม
2.9) สนับสนุนเครื่องยกร่องปลูก และ
เครื่องพรวนดินกาจัดวัชพืชแต่ละ
กลุ่ม เพื่อดาเนินกิจกรรมการใช้
เครื่องจักรกลร่วมกันของกลุ่ม

2.10) กลุ่มดาเนินการรวบรวมผลผลิต
หัวมันสดจากสมาชิกเพื่อแปรรูป
เป็นมันเส้นจาหน่าย
3. การติดตามนิเทศก์งาน

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

งบประมาณ
(บาท)
3 ก ลุ่ ม / 6 360,000
เครื่อง
เป้าหมาย

...........ตัน

..................

10 ราย/
20วัน

128,000

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ
ผลผลิต
หน่วยงาน
2563
รับผิดชอบ
6 กลุ่ม/
เกษตรกรเรียนรู้ - สนง.เกษตรจังหวัด
12 เครื่อง การใช้
720,000 เครื่องจักรกล
ร่วมกัน ลดปัญหา
ขาดแคลน
แรงงานและ
ค่าจ้างแพง
- สนง.เกษตรจังหวัด
............... 256,000

-

- สภาเกษตรกรจังหวัด
- สนง.พาณิชย์จังหวัด
- ธกส.
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สานักวิจยั และ
พัฒนาการเกษตร
- สนง.สหกรณ์จังหวัด
- สานักตรวจบัญชี
สหกรณ์
-สภาเกษตรกรจังหวัด
- ธกส.
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กิจกรรม

เป้าหมาย

4. การติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ดาเนินงาน
4.1) ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ไตรมาสละ
ดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
1 ครั้ง
4.2) สรุปผลที่เกษตรกรได้รับ/
เปรียบเทียบการสารวจข้อมูลก่อน
เข้าโครงการกับต้นทุน และรายได้
หลังสิ้นสุดโครงการ
- จัดทาสรุปเล่มรายงานสรุป
100 เล่ม
รวม

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ
2563

-

ผลผลิต

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- เลขานุการ
คณะกรรมการ
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
- สภาเกษตรกรจังหวัด

10,000
2,846,800

10,000
5,671,600
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หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานเกษตรจังหวัด ก.
หน่วยงานร่วมดาเนินการ ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัด/ สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/ สถานีพัฒนาที่ดิน/
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด/ พาณิชย์จังหวัด/สานักงานสหกรณ์จังหวัด/
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

งบประมาณโครงการ
1) ปี 2562 จานวน
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
2) ปี 2563 จานวน
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน

2,846,800 บาท แยกเป็น
จานวน 2,280,000 บาท
จานวน
566,800 บาท
5,671,600 บาท แยกเป็น
จานวน
4,560,000 บาท
จานวน 1,111,600 บาท

ตัวชี้วัดโครงการ
1) ได้ผลผลิตมันสาปะหลังเฉลี่ย 5 ตัน ต่อไร่
2) เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย ร้อยละ 27
3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังได้ร้อยละ 10
4) จาหน่ายผลผลิตได้ผลตอบแทนสูงขึ้น
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1) การดาเนินกิจกรรมกลุ่มมีความต่อเนื่อง และสมาชิกใช้บริการธุรกิจของกลุ่ม สร้างความ
สามัคคีในชุมชน
2) เกษตรกรในพื้นที่นารูปแบบการบริหารจัดการแปลงปลูกมันสาปะหลังไปประยุกต์ใช้ ทาให้
เศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ใกล้เคียงดีขึ้น
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ 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
2. ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 200 ราย
- ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 200 ราย
- ค่าอาหารว่างมื้อละ 250 บาท x 2 มื้อ x 200 ราย
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 200 ราย

= 12,000 บาท

รวม
3. ประชุมเกษตรกรที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 200 ราย
- ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 200 ราย
- ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x 200 ราย
-ค่าพาหนะเกษตรกร 160 บาท x 200 ราย
- ค่าเอกสารประชุม 30 บาท x 200 ราย

= 46,000 บาท

รวม
4. จัดอบรมเกษตรกร ครั้งที่ 1 จานวน 100 ราย 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 100 ราย
- ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บาท x 2 มื้อ x100 ราย
- ค่าพาหนะเกษตรกร 160 บาท x 100 ราย
- ค่าบรรยายวิทยากร 6 ชั่วโมง x 600 บาท
- ค่าเอกสารการอบรม 30 บาท x 100 ราย

= 30,000 บาท
= 10,000 บาท
= 6,000 บาท

= 30,000
= 10,000
= 32,000
= 6,000

บาท
บาท
บาท
บาท

= 78,000 บาท
= 15,000
= 5,000
= 16,000
= 3,600
= 3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าใช้จ่ายอบรม ครั้งที่ 1
= 42,600 บาท
-----------------------------------------------------------------------------ค่าใช้จ่ายอบรม ครั้งที่ 2
= 42,600 บาท
-----------------------------------------------------------------------------ค่าใช้จ่ายอบรม ครั้งที่ 3
= 42,600 บาท
------------------------------------------------------------------------------
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5. จัดทาแปลงสาธิต
5.1) สาธิตระบบน้าหยด กลุ่มละ 1 รายๆละ 2 ไร่ พร้อมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ (ครุภัณฑ์)
1 ราย
3 ราย
- ค่าขุดบ่อบาดาลพร้อมปั๊มน้า และท่อระบบน้าหยด
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
10,000 บาท
30,000 บาท
- หรือ ค่าสร้างคอกสัตว์และพันธุ์/ อาหารโคเนื้อหรือกระบือ
รายละ 2 ตัว
--------------------------------------------------------รวม
10,000 บาท 30,000 บาท
--------------------------------------------------------------------5.3) สาธิตการผลิตน้าหมักชีวภาพ 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/6ไร่
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
--------------------------------------------------------------------ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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6. สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปมันเส้นสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่ม (ครุภัณฑ์)
ต่อ 1 แห่ง
2 แห่ง
= 560,000 บาท 1,120,000 บาท
= 300,000 บาท
600,000 บาท
= 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท

- สร้างลานตากซีเมนต์ 1 ไร่
- เครื่องสับมีขนาดกาลังผลิต 10 ตัน/ชั่วโมง
- โรงเก็บมันรอส่งขาย ขนาด
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
- ค่าเครื่องพรวนดินกาจัดวัชพืช = 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
------------------------------------------------------------------

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

33

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) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 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 สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากการที่หน่วยงานภาครัฐจัดทาโครงการส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้
เฉพาะด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
รายบุคคล แล้วสนับสนุนให้ผู้ผ่านการอบรมไปจัดตั้งกลุ่มขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขยายผลได้ล่าช้าและ
เกษตรกรดาเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่อเนื่อง
- ข้อมูลสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี รวมกับกลุ่มอาชีพที่มีการ
ดาเนินกิจกรรม และวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตพืช สัตว์ ประมง รวม 45,877 กลุ่ม/องค์กร จึงควรมุ่งเป้าหมาย
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพ ความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทุนดาเนินงาน เครื่องมืออุปกรณ์และการจัดการ
ธุรกิจ โดยถ่ายทอดความรู้แก่คณะกรรมการ/พนักงาน/ประธานกลุ่มขององค์กรเกษตรกร เพื่อให้สามารถขยายผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังเกษตรกรสมาชิก และเชื่อมโยงเครือข่ายได้รวดเร็ว และดาเนินกิจกรรมตามแนว
เศรษฐกิจ พอเพีย งได้ต่อเนื่ อง ซึ่งควรดาเนินการคัดเลื อกร้อยละ 1 ต่อปี เป็นกลุ่ ม/องค์กรเป้าหมายดาเนิน
โครงการนี้
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2. วัตถุประสงค์
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ศักยภาพขององค์กรเป็นแกนดาเนินกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง
2) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเสริมให้สมาชิกดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกันตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งแล้วสามารถเชื่อมโยงธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกันในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
3. เป้าหมาย
1) สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพที่ อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 1 ต่อปี
คิดเป็นจานวนปีละ 459 กลุ่ม รวม 3 ปี จานวน 1,377 กลุ่มองค์กรเกษตรๆละ 30 ราย รวมเกษตรกรปีละ
13,770 ราย รวม 3 ปี จานวน 41,310 ราย ร่วมดาเนินกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) กลุ่ ม/องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในอาเภอ
สามารถเชื่อมโยงธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกัน รวม 913 อาเภอ และระดับจังหวัด 77 จังหวัด
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
45ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64
5.1) ผลผลิต (Outputs)

1) การสร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการ
พัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1) เสนอจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง กรรมการ 77
จังหวัด 77
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญา
คณะๆละ 77
เศรษฐกิจพอเพียง
ราย รวม
1,309 ราย

- จัดประชุมคณะกรรมการกาหนด
แนวทาง/ขั้นตอนการสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร พร้อม
- คัดเลือกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เป้าหมาย
1.2) จัดประชุมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เป้าหมาย ครั้งที่ 1 เพื่อ
- จัดตั้งกลุ่ม/องค์กร เลือกกรรมการ
กลุ่ม กาหนดระเบียบกลุ่ม/องค์กร
- ชี้ แ จงถ่ า ยทอดความรู้ ก ารด าเนิ น
กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่เกษตรกรสมาชิกเป้าหมาย
1.3) นาเกษตรกรสมาชิก
กลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานกลุ่ม/องค์กรที่
ประสบผลสาเร็จ
1.4) น ากรรมการและพนั ก งานของ
กลุ่ ม /องค์ ก รเป้ า หมายศึ ก ษาดู ง านกลุ่ ม /
องค์กรที่ประสบผลสาเร็จ
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ประชุม 4
ครั้ง/ปี

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชีว้ ัด
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัด

0.71

0.71

459 กลุ่ม/
องค์กร
459 กลุ่ม/ 1.014 1.014
องค์กรๆละ
30 ราย รวม
13,770 ราย
1 วัน

0.71

( 1 ) ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร เ ก ษ ต ร ก ร
เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถ
สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรสมาชิ ก ด าเนิ น
กิ จ กรรมฟาร์ ม และด าเนิ น กิ จ กรรม
ร่วมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
เครือข่ายองค์กรเกษตรกรตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอจานวน
913 อ าเภอและระดั บ จั ง หวั ด 77
จังหวัด

5.2) ผลลัพธ์ (Outcomes)
(1) สมาชิ ก ของกลุ่ ม /องค์ ก ร
เกษตรกรมีการปรับกิจกรรมเกษตรใน
ฟาร์มไปสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(2 ) กลุ่ ม / องค์ กร เ กษต ร ก ร
1.014
เครื อ ข่ า ยปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สามารถร่ ว มกั น หรื อ เชื่ อ มโยงด าเนิ น
ธุรกิจในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด

เกษตรกร
13,770 ราย
2 วัน

5.74

5.74

5.74

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

1.34

1.34

1.34

5.3) ตัวชี้วัด (Indicators)
1) ร้อยละ 70 ของกลุ่ม/องค์ก ร
เกษตรกรเป้าหมายสามารถสนับสนุนให้
สมาชิกดาเนินกิจกรรมเกษตรในฟาร์ม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
เครือข่ายองค์กรเกษตรกรตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอาเภอ และ
ระดั บ จั ง หวั ด ได้ ร้ อ ยละ 70 ของ
เป้าหมาย

36

4. ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้าหมาย

1.5) ส ารวจข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ ของ
ครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมายพร้อมวิเคราะห์
สรุป

กรรมการ/
พนักงาน
จังหวัดละ 23
ราย สารวจ
องค์กรละ
จานวน 459
กลุ่ม/องค์กร
รวม 10,557
ราย 3 วัน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62
0.58

ปี 63
0.58

ปี 64
0.58

1.415

1.415

1.415

-

-

-

1.8) จัดอบรมให้ความรู้การดาเนินกิจกรรม 13,770
เกษตรในฟาร์ ม และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ / ราย 3 วัน
กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรให้บริการสมาชิก

4.025

4.025

4.025

1.9) สนับสนุนเงินกู้หรือปัจจัยการผลิตแก่ 459 กลุ่ม/
สมาชิก หรือเงินทุนเพื่อดาเนินกิจกรรมร่วมกัน องค์กรๆละ
3 ราย รวม
เช่น ผลิตเมล็ดพันธุ์ตามแผน

5.733

5.733

5.733

1.6) จั ด ประชุ ม กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกร 13,770
ราย 3 วัน
เป้าหมายครั้งที่ 2 เพื่อ
- ชี้แจงผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจ
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน
- ร่ว มกัน หารื อกาหนดแผนดาเนิ น กิจกรรม
แก้ ไ ขปั ญ หาตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งทั้ ง แผนการผลิ ต ในฟาร์ ม และ
แผนการดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกัน
1.7) เสนอแผนดาเนินกิจกรรมในฟาร์ ม
และกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกกลุ่มตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่ม/องค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน

-

1,377
ราย 5 วัน

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัด

37

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
2) สร้ า งการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ของ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับอาเภอและระดับจังหวัด
2.1) จัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการกลุ่ม/
องค์ ก รเกษตรกรตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงภายในอาเภอ เพื่อ
- เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรเครื อ ข่ า ยตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงระดับอาเภอ
- ก าหนดแผนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ /
กิ จ กรรมร่ ว มกั น ของกลุ่ ม /องค์ ก รเครื อ ข่ า ย
ระดับอาเภอ
- ประสานงานให้ กลุ่ ม/องค์กรดาเนิ น
ธุรกิจตามแผน
2.2) ประสานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
ตามปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งระดับ อ าเภอ
ดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมตามแผน
2.3) จัดประชุมประธานคณะกรรมการ
กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกรเครื อ ข่ า ยตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในจังหวัด เพื่อ
- เลื อกคณะกรรมการกลุ่ ม/องค์กร
เกษตรกรเครือข่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัด
- กาหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/
องค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด
- กาหนดแผนดาเนินธุรกิจ/กิจกรรม
ของกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายในจังหวัด
- ประสานงานให้ ก ลุ่ ม /องค์ ก ร
เกษตรกรเครื อ ข่ ายในจั งหวั ดด าเนิ น กิ จ การ
ตามแผน
รวม

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

เป้าหมาย

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

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

10.96

10.96

10.96

-

-

-

-

3.37

3.37

3.37

34.887

34.887

34.887

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

ผลผลิต (Outputs)/ ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัด
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6. พื้นที่ดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
8. งบประมาณโครงการ

77 จังหวัด
3 ปี ปี 2562 – ปี 2564
รวมทั้งสิ้น จานวน 104.66 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายปีๆละ 34.88
ล้านบาท

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

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ
ความสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี – ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา
- นโยบายของ ครม. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรม
- ยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาการเกษตร ในช่ว งการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 ด้านการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 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/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
ฯในจังหวัด สภาบันการศึกษา หน่วยงานที่มีผลงานองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่
ประสพความสาเร็จ ภาคเอกชน ปราชญ์เกษตร และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิธีทาการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก สินค้าเกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกจึงต้อง แข่งขันกับประเทศ ที่ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน ประกอบกับขณะนี้ประเทศผู้ซื้อมีการรวมกลุ่ม
และก าหนดเกณฑ์ กี ด กั น สิ น ค้ า น าเข้ า ทั้ ง มาตรการทางภาษี และมิ ใ ช่ ภ าษี ป กป้ อ งทางการค้ า แก่ เ กษตรกร
ภายในประเทศหรือกลุ่มประเทศของตน ดังนั้น เกษตรกรทั้งรายย่อย และขนาดกลาง ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่
ของประเทศควรต้องมีความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม เพื่อให้สามารถจัดการฟาร์ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในฟาร์ม ทั้งข้อมูลด้านกายภาพเช่นคุณภาพดินแหล่งน้า สภาพ
อากาศ ปริมาณฝน องค์ความรู้ด้านการดูแลชนิดสินค้าเกษตรที่ผลิต/การแปรรูป ตลอดจนองค์ความรู้แหล่งตลาด
และ ข้อมูล ด้านราคา เพื่อประกอบการตั ดสินใจกาหนดกิจกรรมที่จะทาการผลิตในฟาร์ม การวางผังกิจกรรมใน
ฟาร์ม จากนั้นสามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีในการจัดหาพันธ์ดี การดูแลใช้ปุ๋ย ยา เก็บเกี่ยว แปรรูป จาหน่าย
โดยต้องมุ่งลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและ พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สามารถจาหน่ายได้ราคาสูงขึ้น จึงควรพัฒน า
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มให้แก่เกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
รายอื่นๆ ต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1) เกษตรกรต้นแบบมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
2.2) เกษตรกรต้นแบบสามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร (IT) เพื่อเข้าถึงและนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
3. เป้าหมาย
เกษตรกรต้นแบบด้านการจัดการฟาร์ม ตาบลละ 1 ราย รวม 5,475 ใน 3 ปี หรือปีละ 1,825 ราย
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

40
4. ขั้นตอนและกิจกรรมดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

5. ผลผลิต /ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
เป้าหมาย

1) แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ
ด้านการจัดการฟาร์มระดับจังหวัด กรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทน สภจ/สกจ หน่วยงาน
และภาคีส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมจัด
ประชุมเพื่อ
– กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร
เป้าหมายด้านการจัดการฟาร์ม
– กาหนดแนวทางวิธีการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรเป้าหมายด้านการจัดการฟาร์ม
2) การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการจัดการ
ฟาร์ม
2.1) คณะทางานร่วมกันสารวจข้อมูล
สภาพเศรษฐกิจและกิจกรรมเกษตรในฟาร์มของ
เกษตรกรเป้าหมาย รวมทั้งความต้องการของ
องค์ความรู้ (Training Needs)
2.2) ประชุมคณะทางานเพื่อพิจารณาเนื้อหา
องค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ใช้เครื่องมือสื่อสาร IT ในการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการผลิต การดูแลรักษา/การแปรรูป และ
การตลาดเป็นการสืบค้นข้อมูล Agri-map

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

2.3 หน่วยงานรับผิดชอบจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกรเป้าหมาย
ตามวงจรการผลิตในฟาร์ม อย่างน้อยในเรื่อง
ได้แก่
1.การใช้เครื่องมือสื่อ สื่อสาร IT เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร
2. การวางแผนการผลิต
3. การดูแลรักษา
4. การแปรรูป
5. การตลาด โดยมุ่งแต่ละขั้นตอนให้เกิด
การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนา
คุณภาพผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.4 ประสานหน่วยงานติดตามให้คาแนะนา
สนับสนุนองค์ความรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมแก่
เกษตรกรต้นแบบ

รวม
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62
ปี63
ปี 64

8.66

8.66

8.66

77 คณะ ๆละ 0.72
15 รายรวม
1,155 ราย /
2 วัน

0.72

0.72

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

0.36

0.36

0.36

1,825 ราย
4.71
50 รุ่นๆละ
36ราย
หลักสูตร 2 วัน
ปีละ 4 ครั้ง
รวม 8 วัน

4.71

4.71

เจ้าหน้าที่ 77 3.08
จังหวัด ๆละ
5 ราย รวม 38
ราย ปฏิบตั ิงาน
24 วัน

3.08

3.08

107.8

17.53 17.53

17.53

ผลผลิต Outputs)/ผลลัพธ์
(outcomes)/และตัวชีว้ ัด

(indicators)
ผลผลิต(Outputs)
1) เกษตรต้นแบบทีผ่ ่านการอบรม
ถ่ายทอดความรูด้ ้านการจัดการฟาร์ม
มีความรู้ความเข้าใจในระดับดี
2)เกษตรกรต้นแบบสามารถใช้
เครื่องมือสื่อสาร (IT) ในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลด้านการเกษตร
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1) เกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการ
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนา
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มไป
ประยุกต์ปฏิบัตเิ กิดการเปลีย่ นแปลง
กิจกรรมในฟาร์มอย่างน้อย 2 กิจกรรม
ตัวชี้วัด (Indicator)
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 70 ของเกษตรกรทีผ่ ่าน
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการ
จัดการฟาร์มมีความรู้ความเข้าใจ
ระดับดี
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 70 ของเกษตรกรต้นแบบ
ที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ปรับเปลีย่ นกิจกรรม การผลิตในฟาร์ม

41

6. พื้นที่ดาเนินโครงการ รวม...............................ตาบล ได้แก่ตาบล...................................................................
7. งบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้น 52.59 ล้านบาท โดย แยกเป็น รายปีๆ ละ 17.53 ล้านบาท
8. หน่วยงานรับผิดชอบ สภาเกษตรกรจังหวัด / สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ ในจังหวัด, สถาบันการศึกษา, หน่วยงานที่มีผลงานองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ฟาร์ม กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ประสพความสาเร็จ ภาคเอกชน ปราชญ์เกษตรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – ด้านการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้าในสังคม
- นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชน ด้านลดความเหลื่อมล้าของสังคม และสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้านการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2.4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่
เกี่ยวข้องกับการทากินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นต่อการประกอบการเกษตร
- ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด.............................................................ด้าน....................................................................
- ยุทธศาสตร์จังหวัด....................................................................ด้าน....................................................................
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรยากจน
หน่วยงานรั บผิด ชอบ ส านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด หน่วยงานป่าไม้ การค้าภายในจังหวัด สภาเกษตรกร
จังหวัด และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(ปี 2550 – ปี 2554) ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แสดงว่า สัดส่วนความยากจนมีแนวโน้มสูงขึ้น จาก
ครัวเรือนเกษตรกรยากจน 1.616 ล้านครัวเรือน ในปี 2549/50 เพิ่มขึ้นเป็น 1.745 ล้านครัวเรือน ในปี
2551/52 หรือจากร้อยละ 20.06 ในปี 2549/50 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.86 ในปี 2551/52 โดยคน
ยากจนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 41.89 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ 23.81 ภาค
กลางและภาคใต้ ร้อยละ 13.57 และ 13.08 ตามลาดับ นอกจากนั้นช่องว่างระหว่างกลุ่มคนที่ร่ารวยที่สุดกับ
กลุ่มคนที่ยากจนที่สุด ปี 2551/52 ห่างกันถึง 18 เท่า แสดงว่ายังมีการกระจายรายได้ที่ไม่ดี หรือครัวเรือนไม่มี
ความเท่าเทียมกันเรื่องรายได้ค่อนข้างสูง โดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุเส้นความ
ยากจน (บาท/คน/เดือน) ในปี 2558 จานวน 2,644 บาท หรือ 31,728 บาท/คน/ปี นอกจากนั้นจากข้อมูล
เอกสาร Farmer/Map ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งอ้างอิงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน
2559 ระบุว่า จานวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้น้อยกว่า 60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จานวน 2.75 ล้าน
ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.48 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งประเทศ ทั้งนี้เมื่อคิดอัตราเฉลี่ยคนในครัวเรือน
เฉลี่ย 2.21 คนต่อครัวเรือนต่อปี จะมีจานวนเกษตรกรในกลุ่มนี้จานวน 6.077 ล้านคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า
27,149 บาท/คน/ปี ซึ่งต่ากว่าเส้นความยากจนที่สภาพัฒน์กาหนดไว้ในปี 2558 (เฉลี่ย 31,728 บาท/คน/ปี)
โดยสาเหตุของความยากจนเกิดจากปั ญหาหนี้สินและขาดโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการผลิ ต เช่น ที่ดินทากิน
แหล่งน้า เงินทุน เครื่องมืออุปกรณ์ องค์ความรู้ แหล่งตลาด ส่งผลต่อปัญหาการผลิตและราคาขาย จึงควรพัฒนา
อาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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2. วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริมให้เกษตรกรยากจนรวมตัวตั้งกลุ่ม/องค์กรเพื่อดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมด้านการเกษตรให้บริการ
แก่เกษตรกรสมาชิก
2) เกษตรกรยากจนสามารถปรับปรุงกิจกรรมเกษตรที่ทาอยู่เดิม และเพิ่มกิจกรรมเกษตรใหม่ตามแนว
เกษตรกรรมยั่งยืนหรือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้าหมาย
1) เกษตรกรยากจนเป้าหมายปีละ 8,250 ครัวเรือน รวม 3 ปี จานวน 24,750 ครัวเรือน รวมตัว
จัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรๆละ 30 ราย รวม 3 ปี จานวน 825 กลุ่ม/องค์กร หรือปีละ 275 กลุ่ม/องค์กร
2) เกษตรกรยากจนเป้าหมาย รวม 3 ปี จานวน 24,750 ครัวเรือนหรือปีละ 8,250 ครัวเรือนสามารถ
ปรับปรุงกิจกรรมเกษตรเดิม และเพิ่มกิจกรรมเกษตรใหม่ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62
ปี 63 ปี 64
1.15
1.15
1.15

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วดั
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัด

1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
พั ฒ นาอาชี พ เกษตรอย่ า งยั่ ง ยื น แ ก่
เกษตรกรยากจน
- ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
เกษตรกรยากจนเป้าหมาย
- กาหนดแนวทางดาเนินโครงการ

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

2) จัดประชุมเกษตรกรยากจนครั้งที่ 1
ระดับหมู่บ้าน ตาบล ชี้แจง
- การรวมกลุ่ ม ด าเนิ น กิ จ กรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน คัดเลือกกรรมการกลุ่ม
กาหนดระเบียบกลุ่ม
- คั ด เลื อ กอาสาสมั ค รส ารวจข้ อ มู ล
สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร

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

0.721
9

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1) เกษตรกรยากจนที่ เ ป็ น สมาชิ ก
0.721 0.721 กลุ่ ม /องค์ ก ร จ านวน ปี ล ะ 8,250
ราย สามารถปรับปรุงกิจกรรมเกษตร
9
9
เดิม และเพิ่มกิจกรรมเกษตรใหม่ตาม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) อาสาสมั ค รส ารวจข้ อ มู ล สภาพ อาสาสมัคร
เ ศ ร ษฐกิ จ ของค รั วเ รื อนเ กษตรกร ปฏิบัติงานปีละ
เป้าหมาย
10 ราย 26
วันๆละ 300
บาท

0.078

0.078

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

0.078

ผลผลิต (Outputs)
1) เกษตรกรยากจนรวมตั ว จั ด ตั้ ง
กลุ่ ม /องค์ก ร รวม 3 ปี 825 กลุ่ม/
องค์กร หรือปีละ 275 กลุ่ม/องค์กร

44
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้าหมาย

4) บั น ทึ ก และประมวลผลข้ อ มู ล จากการ ปีละ 275 กลุ่ม/
สารวจ รายละ 20 บาท
องค์กร สมาชิก
8,250 ราย

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิต Outputs)/ผลลัพธ์
ปี 62
ปี 63
ปี 64 (Outcomes) และตัวชี้วัด
0.0412 0.0412 0.0412 ตัวชี้วัด (Indicators)
เชิงปริมาณ
1) เกษตรกรยากจนรวมตัวจัดตั้ง
กลุ่ ม /องค์ ก รได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ร้อยละ
0.4813 0.4813 0.4813 70 ของเป้าหมาย

5) นาตัวแทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่จัดตั้ง
ขึ้นองค์กรละ 5 รายไปศึกษาดูงานโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ หรื อ ฟาร์ ม
เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จตามแนวเกษตร
ยั่งยืน
6) ประชุมเกษตรกรยากจน ครั้งที่ 2 เพื่อ
ชี้แจงสรุปผลการสารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
ครัวเรือน
- ร่ ว มหารื อ ก าหนดแผนการผลิ ต ของ
เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หรื อ
เกษตรกรรมยั่งยืน
- หารือร่วมกิจกรรมลดการพึ่งพาภายนอก
เช่น ผลิตเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย แปรรูป

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

7) สนับสนุนสระเก็บน้าขนาดเล็กในไร่
นา ความจุ 1,260 ลบ.ม. แก่เกษตรกร
ยากจนที่ มี พื้ น ที่ ขุ ด ร้ อ ยละ 50 ของ
เกษตรกรยากจนที่เข้าโครงการ รายละ
1 บ่อ เงิน 10,000 บาท โดยเงินส่วนที่
เกินเกษตรกรออกสมทบ
8) คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
ประชุ ม เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ /กิ จ กรรม
ให้บริการสมาชิก เช่น ธุรกิจสินเชื่อ รวม
ซื้อ แปรรูปและรวมขายผลผลิต
9) จัดอบรมเกษตรกรยากจนเป้าหมาย
ครั้งที่ 3 เพื่อ
- ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรด้าน
การผลิ ต แปรรู ป การตลาด ตามแนว
เกษตรกรรมยั่งยืนหรือตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการผลิต

ปีละ 4,125 ราย

41.250

41.250

41.250

ปีละ 275 กลุ่ม/
องค์กร โดย
กรรมการประชุม
ปีละ 4 ครั้ง

-

-

-

ปีละ 275 กลุ่ม/
องค์กร รวม
8,250 ราย

0.7219

0.7219

0.7219

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

ปีละ 275 กลุ่ม/
องค์กร สมาชิก
8,250 ราย

0.7219 0.7219

เชิงคุณภาพ
2) เกษตรกรยากจนสามารถ
ปรับปรุงกิจกรรมเกษตรเดิมและ
0.7219 เพิ่ ม กิ จ กรรมเกษตรใหม่ ตาม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้าหมาย

10) เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนานิเทศงานแก่กลุ่ม/ จังหวัดละ 4
องค์กร
รายๆละ 15 วัน
รวม 77 จังหวัด
308 ราย

รวม
6. พื้นที่ดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
8. งบประมาณโครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิต Outputs)/
ปี 62
ปี 63
ปี 64 ผลลัพธ์ (Outcomes)
และตัวชี้วัด
2.97
2.97
2.97

48.1362

48.1362

77 จังหวัด
รวม 3 ปี ปี 2562 – ปี 2564
รวม 3 ปี จานวน 144.4086 ล้ านบาท แยกเป็นรายปีๆละ 48.1362
ล้านบาท

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

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

48.1362
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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 ให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคา
กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ ในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรมการแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่าย องค์กร
เกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด.......................................ด้าน.....................................................................
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด..............................................ด้าน.....................................................................
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัด สานักงานการค้าภายใน
จังหวัด พ่อค้า เอกชน สภาเกษตรกรจังหวัด และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาหลักที่เกษตรกรประสพอยู่โดยทั่วไปตั้งแต่การผลิต คุณภาพดิน ขาดพันธุ์ดีการให้น้า ใส่ปุ๋ย การ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช เก็บเกี่ยวแปรรูป และจาหน่ายนอกจากนั้นยังประสพภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ได้ปริมาณ
ผลผลิตต่าด้อยคุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ราคาต่า ช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงเดียวกัน
หน่วยงานภาครัฐ จึงมุ่งสร้างความเข้มแข็งของการรวมตัวเกษตรกรในรูปกลุ่ม/องค์กรเครือข่าย ซึ่งการรวมตัวของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ จะรวมตัวจัดตั้งกลุ่มตามสภาพพื้นที่เช่น ระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมี
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพต่างกันแต่อยู่อาศัยและทากินอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่น ทานา ทาไร่ และเลี้ยงสัตว์ โดย
เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม จะมีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกัน
อีกรูปแบบหนึ่งมีการรวมตัวของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน ในรูปชมรม สมาคม เช่นการ
รวมตัวของชาวนา ชาวสวนยางพารา ซึ่งบางชนิดสินค้ามีหลายกลุ่ม องค์กรไม่เป็นเอกภาพ มีบทบาทเสนอปัญหา
ความเดือดร้ อนและข้ อเสนอแนวทางพั ฒ นาแก้ ไขปั ญหาจากเกษตรกร ให้ ภ าครัฐ ดาเนินการ ดังนั้นจึงควร
สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กร ของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างเป็น
ระบบ โดยสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร ให้สามารถดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมให้บริการสมาชิก ตั้งแต่กลุ่ม/
องค์กร ระดับตาบล/หมู่บ้าน เชื่อมโยงระดับอาเภอ/จังหวัดและประเทศ ในหลักคิดที่ว่าเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกัน มีจุดแข็งที่เข้าใจสภาพปัญหาของสินค้านั้นๆ และสามารถร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาครบวงจร
ตั้งแต่ร่วมวางแผนการผลิต พัฒนาการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า และร่ วมกันขาย ทั้งนั้นควรสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายรายสินค้าตั้งแต่ระดับตาบลเชื่อมโยงระดับอาเภอ และ ระดับจังหวัด เพื่อ
สร้างความร่วมมือดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมของสินค้าเกษตร
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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2. วัตถุประสงค์
2.1) สร้างความเข้มแข็งการจัดการของกลุ่ม/องค์กรเกษตรรายชนิดสินค้า
2.2) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้าในระดับต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1) ปีงบประมาณ 2562 ขั้นที่ 1 ดาเนินการนาร่องสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรราย
ชนิ ดสิ น ค้าระดับ ตาบล หรื อ หมู่บ้ านๆละ 1 กลุ่ ม /องค์กร อาเภอละ 2 ตาบลหรือหมู่บ้าน รวมจังหวัดละ
2 อาเภอ รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด 154 อาเภอ 308 กลุ่ม /องค์กรๆละ ประมาณ 30 ราย รวมเกษตรกรสมาชิก
9,240 ราย โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอาเภอ และระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 ชนิดสินค้า
3.2) ปี งบประมาณ 2563 ขั้น ที่ 2 ขยายผลเพิ่มจานวน การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ ม/องค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับตาบลหรือหมู่บ้าน เชื่อมโยงระดับอาเภอและระดับจังหวัด เพิ่มอีกจังหวัดละ 4
อาเภอ ๆละ 2 ตาบล หรือหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด 308 อาเภอ 616 กลุ่ม/องค์กรๆละ 30 ราย รวม
เกษตรกรสมาชิก80 ราย โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอาเภอและระดับจังหวัดเพิ่มอีก จังหวัดละ 2 ชนิด
สินค้า
3.3) ปีงบประมาณ 2564 ขั้นที่ 3 สร้างความเข้มแข็งการเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า
ระดับประเทศ โดยจัดตั้งคณะกรรมการรายสินค้าเกษตรเชื่อมโยงจากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ 5 ชนิดสินค้า

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

48
4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และ
งบประมาณ (ล้านบาท)

ขั้นตอน/กิจกรรม
1) ขั้นที่ 1 นาร่องสร้างความเข้มแข็ง กลุม่ /องค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับตาบลหรือ หมู่บ้าน
เชื่อมโยงกับระดับอาเภอและระดับจังหวัด

1.1) เสนอ คกก.พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด จัดประชุมหารือการดาเนินโครงการ
สร้างความเข้มแข็งของ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
รายสินค้า เพื่อ
- คัดเลือกชนิดสินค้าที่จะดาเนินการ
- คัดเลือกพื้นที่หรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เป้าหมาย
- ติดตามความก้าวหน้าที่และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
1.2) ประชุมชี้แจงเกษตรกรครั้งที่ 1
การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า
ระดับตาบลหรือหมู่บา้ น
- คัดเลือกกรรมการกลุ่ม
- กาหนดระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม
1.3) ประชุมชี้แจงเกษตรกรครั้งที่ 2
- จัดทาแผนการผลิตรายบุคคล ของสมาชิก และ
แผนความ ต้องการสนับสนุน จากกลุ่ม/องค์กร
- รวมแผนการผลิตและแผนความต้องการ
สนับสนุนจากรายบุคคล จัดทาเป็นแผนการผลิต
และแผนความต้องการระดับกลุม่ /องค์กร
1.4) เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมอบหมายหน่วยงานให้การ
สนับสนุนกลุ่ม/องค์กร

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

เป้าหมาย

ปี 62

ตาบลหรือหมู่บ้าน
ละ 1 กลุ่ม องค์กร
อาเภอละ 2
ตาบล/หมู่บ้าน
จังหวัดละ 2
อาเภอ รวม 77
จังหวัด 154
อาเภอ 308กลุ่ม/
องค์กร รวม
เกษตรกร 2,310
ราย
77 จังหวัดๆละ40 2.31
ราย รวม 2,310
ราย /1วัน ประชุม
4 วัน ต่อปี

ปี63

ปี 64

-

-

-

3.23

-

308 กลุ่ม/องค์กร
รวม 9,240 ราย
/1วัน

3.23

-

-

-

-

-

(Indicators)
ผลผลิต (Outputs)
1)มีการจัดตั้งกลุม่ /องค์กร
เกษตรกรรายสินค้าระดับตาบลหรือ
หมู่บ้านๆละ 1 กลุ่ม/องค์กร อาเภอ
ละ 2 ตาบล/หมู่บ้าน จังหวัดละ 2
อาเภอ รวม 77 จังหวัด 154 อาเภอ
308 กลุ่ม/องค์กร
ผลลัพธ์(Outcomes)
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้ามี
การเชื่อมโยงเครือข่ายดาเนินธุรกิจ/
กิจกรรมระดับอาเภอและระดับจังหวัด
ละๆ 2 ชนิด สินค้า
ตัวชี้วัด (Indicators)
1.จัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรราย
ชนิดสินค้าเกษตรระดับตาบลหรือ
หมู่บ้านได้ ร้อยละ 70 จากเป้าหมาย
308 กลุ่ม/องค์กร

-

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

ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
(Outcomes)/และตัวชี้วัด

-
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
1.4.1) จัดอบรมสมาชิกกลุม่ เรื่อง
บทบาทหน้าที่ และการร่วมดาเนินธุรกิจ/
กิจกรรม สนับสนุนกลุ่ม/องค์กร

เป้าหมาย

308 กลุ่ม/
องค์กร รวม
9,240 ราย/
1 วัน
1.4.2) จัดอบรมกรรมการของกลุ่ม/องค์ กรรมการจาก
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ, 308 กลุ่ม/
การวางแผนธุรกิจและจัดการธุรกิจให้บริการ องค์กรๆละ 7
สมาชิก
ราย รวม
2,156 ราย/
2 วัน
1.4.3) คณะกรรมการประสาน
กรรมการจาก
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ/อปท/และ 308 กลุ่ม/
ภาคเอกชนสนับสนุน กลุ่ม/องค์กรตาม
องค์กร กลุ่มๆ
แผนการผลิตและแผนความต้องการ
ละ 7 รายรวม
สนับสนุน
2,156 ราย
- เงินกู้ดาเนินธุรกิจ
ปฏิบัติงานปีละ
- สนับสนุนเครื่องจักรกลแปรรูป
4 วัน
- สนับสนุนองค์ความรู้
- ประสานการดาเนินธุรกิจของกลุม่ /องค์กร
ดาได้แก่ธรุ กิจรวมซื้อแปรรูป และรวมขาย
1.5) คณะกรรมการกลุม่ /องค์กรราย
154 อาเภอๆ
สินค้าระดับตาบลหรือหมู่บ้านในแต่ละ
ละ 11 ราย
อาเภอ ประชุมเพื่อเลือกผู้แทนเป็น
รวม 1,694
กรรมการองค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า
ราย ประชุม 4
นั้นๆ ระดับอาเภอ
ครั้ง/ปี ครั้งละ
- รวบรวมแผนการผลิต และแผนความ
1 วัน
ต้องการระดับกลุม่ / องค์กรเป็นแผนระดับ 154 อาเภอๆ
อาเภอ
ละ 11 ราย
- ร่วมกันวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
รวม 1,694
ผลิต,แปรรูปและการตลาดของกลุม่ /
ราย ประชุม 4
องค์กรระดับอาเภอ
ครั้ง/ปี ครั้งละ
- ประสานหน่วยงานราชการ/อปท./
1 วัน
ภาคเอกชนสนับสนุนตามแผนการผลิตและ
แผนการตลาด

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิต Outputs)/ผลลัพธ์
ปี 62
ปี 63
ปี 64
(Outcomes)/และตัวชี้วัด
(Indicators)
3.23
-

3.93

-

-

3.02

-

-

2.78

-

-
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1.6) คณะกรรมการกลุม่ /องค์กรเกษตรกรระดับ
อาเภอในแต่ละจังหวัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนเป็น
คณะกรรมการกลุม่ /องค์กรรายชนิดสินค้าระดับ
จังหวัด
- รวบรวมแผนการผลิตและแผนความต้องการระดับ
อาเภอ เป็นแผนระดับจังหวัด
- รวมกันวางแผนพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรใน
จังหวัดทั้งด้านการวางแผนผลิต รวบรวมผลผลิต
เพื่อแปรูป และการขาย
- คณะกรรมการระดับจังหวัดประสานหน่วยงาน
ภาครัฐ/อปท/เอกชนสนับสนุนดาเนินธุรกิจตาม
แผน

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

รวมขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2 ขยายผลสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
องค์กรรายชนิดสินค้า เชื่อมโยงระดับอาเภอและ
ระดับจังหวัด
2.1) ประสาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
- กาหนดแผนปฏิบตั ิงานกิจกรรมขยายผล
- คัดเลือกชนิดสินค้าที่จะดาเนินการ
- คัดเลือกพื้นที่หรือ กลุม่ /องค์กรเกษตรกร

ตาบลหรือ
หมู่บ้าน ละ 1
กลุ่ม/องค์กร
อาเภอ ละ 2
ตาบล หรือ
หมู่บ้านจังหวัด
ละ 4 อาเภอ
รวม 77
จังหวัด 308
อาเภอ 616
กลุ่ม/องค์กรๆ
ละ 30 ราย
รวมเกษตรกร
18,480 ราย
ผู้เข้าประชุม
77 จังหวัดๆ
ละ 40 ราย
รวม 3,080
ราย/ 1 วัน
2.2) จัดประชุมชี้แจง เกษตรกรครั้งที่ 1
616 กลุ่ม/
- การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร รายชนิด องค์กร รวม
สินค้าในตาบล/หมู่บ้าน
เกษตรกร
- การกาหนดระเบียบ,ข้อบังคับของกลุ่ม/ 18,480 ราย
องค์กร
/1 วัน
- คัดเลือกกรรมการกลุม่ /องค์กร

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62
ปี 63
ปี 64

9.0

-

-

30.73-

2.31-

-

-

3.23

-

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

ผลผลิต(Outputs)
2) มีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับ
ตาบลหรือหมู่บ้านรวมจังหวัดละ
4 อาเภอๆละ 2 ตาบล หรือ
หมู่บ้าน รวม 308อาเภอ 616
กลุ่ม/องค์กร
ผลลัพธ์(Outcomes)
2) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรราย
สินค้าเกษตรที่จัดตั้งขึ้นมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายดาเนินธุรกิจ/
กิจกรรมขององค์กรเกษตรกร
รายชนิดสินค้าระดับอาเภอ
และระดับจังหวัดเพิ่มจังหวัดๆ
ละ 2 ชนิดสินค้า
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2.3 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรครั้งที่ 2
- การจัดทาแผนผลิตรายบุคคลและแผนความ
ต้องการสนับสนุนจากกลุม่ /องค์กร
- รวบรวมแผนรายบุคคลเป็นแผนการผลิตระดับ
กลุ่ม/องค์กร

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

2.4) เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดมอบหมายหน่วยงานให้การ
สนับสนุนกลุ่ม/องค์กร
2.4.1) จัดอบรมสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และการร่วมดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมสนับสนุน
กลุ่ม องค์กร
2.4.2) จัดอบรมกรรมการกลุ่ม/องค์กร เกี่ยว
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การ
วางแผนธุรกิจ และการจัดการธุรกิจให้บริการสมาชิก

2.4.3) คณะกรรมการประสานหน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน สนับสนุนกลุ่ม/องค์กรตามแผนการผลิต
และแผนความต้องการสนับสนุน
- เงินกู้ดาเนินธุรกิจ
- สนับสนุนเครื่องจักรกลแปรรูป
- สนับสนุนองค์ความรู้
- เอกชนรับซื้อผลผลิต
2.5) คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรระดับตาบลหรือ
หมู่บ้านในแต่ละอาเภอ ประชุมเลือกตั้งผู้แทนเป็น
คณะกรรมการรายสินค้านั้นๆระดับอาเภอ
- ร่วมวางแผนการผลิต และแผนความต้องการ ระดับ
กลุ่ม/องค์กรเป็น แผนการผลิตระดับอาเภอ
- ร่วมกันวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
แผนการดาเนินธุรกิจ ให้บริการสมาชิกกลุ่มระดับ
อาเภอ
- ประสานสนับสนุนการทาธุรกิจซือ้ ขายผลผลิต และ
แปรรูปผลผลิตกับเอกชน หรือระหว่าง กลุ่ม/องค์กร

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

616 กลุ่ม/
องค์กรรวม
เกษตรกร
18,480 ราย
1 วัน
กรรมการ
จาก 616
กลุ่ม/องค์กรๆ
ละ 7 ราย
รวม 4,321
ราย /2 วัน
กรรมการจาก
616 กลุ่ม/
องค์กรๆละ
7 ราย รวม
กรรมการ
4,312 ราย
ปฏิบัติงาน
4 วัน
308
อาเภอๆละ
11 ราย
กรรมการ
3,388 ราย
ประชุม 4
ครั้ง/ปีๆละ
1 วัน

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชีว้ ัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
ปี 62
ปี 63
ปี 64 (Outcomes)/และตัวชี้วัด
(Indicators)
3.23
ตัวชี้วัด (Indicator)
เชิงปริมาณ
2) มีการขยายผลจัดตั้งกลุม่ /
องค์กรเกษตรรายชนิดสินค้าเกษตร
ระดับตาบลหรือ หมู่บ้านได้ร้อยละ
70จากจานวนเป้าหมาย 616
กลุ่ม/องค์กร
เชิงคุณภาพ
2) คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร
3.23
เกษตรกรรายสินค้าระดับจังหวัด
สามารถเชื่อมโยงดาเนินธุรกิจ/
กิจกรรม ระหว่าง กลุ่ม/องค์กร
เครือข่ายและกับองค์กรอื่นๆ หรือ
พ่อค้าเอกชนได้อย่างน้อยชนิดสินค้า
3.01
ละ 2 ธุรกิจ/กิจกรรม

-

3.02

-

-

2.78

-
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2.6) คณะกรรมการ กลุม่ /องค์กรเกษตรกร
ระดับอาเภอในแต่ละจังหวัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทน
เป็นคณะกรรมการ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิด
สินค้าระดับจังหวัด
- รวบรวมแผนการผลิต และแผนความต้องการ
ระดับอาเภอเป็นระดับจังหวัด
- ร่วมกันวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
แผนการดาเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกกลุ่มระดับ
จังหวัด
- คณะกรรมการประสานหน่วยงานภาครัฐ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจตามแผน
รวมขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3 สร้างความเข้มแข็งการเชื่อมโยงของ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า
ระดับประเทศ

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

3.1) จัดประชุมผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกชนิด
สินค้าที่มีการเชื่อมโยงจากระดับตาบลหรือหมู่บ้าน
สู่ระดับอาเภอและระดับจังหวัดที่เข้มแข็งและเป็น
ระบบ
3.2) จัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการกลุม่ /
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าระดับจังหวัดเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการรายชนิด
สินค้าระดับประเทศ

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
ปี 62
ปี 63
ปี 64 (Outcomes)/และตัวชี้วัด
(Indicators)
9.00
-

-

29.81

-

ตั้ง
คณะกรรมการ
รายชนิดสินค้า
ระดับประเทศ
5 ชนิดสินค้า

ผลผลิต (Outputs)
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการราย
ชนิดสินค้าระดับประเทศ 5 ชนิดสินค้า

-ผู้เข้าร่วม
ประชุม 80
ราย 1 วัน

-

-

0.12

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

-

-

0.81

ผลลัพธ์(Outcomes)
3) มีการดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมของ
องค์ ก รเกษตรกรรายชนิ ด สิ น ค้ า
ระดั บ ประเทศกั บ องค์ ก รรายสิ น ค้ า
ระดับอาเภอ/จังหวัด หรือกับองค์ก ร
เกษตรอื่น หรือพ่อค้าเอกชน 5 ชนิด
สินค้า
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3.3) คณะกรรมการชนิดสินค้าระดับประเทศจัด
ประชุม เพื่อ
- สารวจปัญหาความต้องการ ปริมาณคุณภาพและ
ราคาผลผลิตรายชนิดสินค้าของกลุ่ม/องค์กร
สมาชิกระดับจังหวัด ระดับอาเภอ
- วางแผนธุรกิจ สินเชื่อ รวมซื้อแปรรูปและรวมขาย
ให้บริการแก่กลุม่ /องค์กรสมาชิกทัว่ ประเทศ
- คณะกรรมการดาเนินการประสานหน่วยงานภาครัฐ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชนสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจตามแผน

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

รวมขั้นที่ 3
รวมขั้นที่ 1+2+3

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
ปี 62
ปี 63
ปี 64 (Outcomes)/และตัวชี้วัด
(Indicators)
1.66 ตัวชี้วัด (Indicators)
เชิงคุณภาพ
4) คณะกรรมการองค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้า
ระดับประเทศแต่ละชนิดสินค้า
สามารถดาเนินธุรกิจ/กิจกรรม
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มองค์กร
เครือข่าย และกับองค์กร
เกษตรกรอื่น หรือกับพ่อค้า
เอกชนได้อย่างน้อย 2 ธุรกิจ/
กิจกรรม
2.59
30.73 29.81 2.59

6. พื้นที่ดาเนินงาน
77 จังหวัด
7. ระยะเวลาดาเนิน 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2562 – ปี 2564
8. งบประมาณโครงการ รวม 3 ปีเป็นเงิน 63.13 ล้านบาท แยกเป็นรายปีได้ดังนี้
- ปี 2562 จานวน 30.73 ล้านบาท
- ปี 2563 จานวน 29.81 ล้านบาท
- ปี 2564 จานวน 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
- แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพด้านราคา
กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่ อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด..........................................ด้าน..................................................................
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด.................................................ด้าน..................................................................
ชื่อโครงการที่ 7 โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนา
พื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน โครงการ
ชลประทานจังหวัด สานักงานปศุสัตว์จังหวัด สานักงานประมงจังหวัด สานักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ สานักงาน
การค้าภายในจังหวัด สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการส่งเสริมของหน่วยงานด้านการเกษตรมักจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
รองรับการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแก้ไขปัญหาแต่ละด้านตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ
เช่น กลุ่มผู้ใช้น้า กลุ่มปรับปรุงบารุงดิน กลุ่มผู้ผลิตข้าว กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือและกลุ่มผู้เ ลี้ยงสัตว์น้า เป็นต้น
ซึ่งแนวทางการสนั บ สนุ น กลุ่มเฉพาะด้านเหล่านั้น มักดาเนินการในรูปแบบเดียวกัน แต่โ ดยข้อเท็จจริงแล้ว
ลักษณะสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ สภาพสังคมย่อมแตกต่างกัน ประกอบกับที่ผ่านมาการพัฒนาการเกษตรแต่ละ
พื้นที่ ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรที่สาคัญเพื่อนามาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่โดยละเอีย ด และครอบคลุม เช่น ข้อมูลคุณภาพดิน แหล่งน้า สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อน
เกษตรกร โรงงานแปรรูป แหล่งตลาด ในขณะที่ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงและนามาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri-map) ในระดับตาบล ข้อมูลสภาพน้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร (สสนก.) หากนามาใช้ประกอบกับแนวทาง
ดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาพื้นที่
ตัวอย่างโครงการต้นแบบมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งมุ่งเน้นโครงการที่ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมทาและเป็น
เจ้ า ของ โดยมี ก ารส ารวจข้ อ มู ล รายครั ว เรื อ นด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ดิ น และแหล่ ง น้ า
แล้วนาเสนอข้อมูลให้ชาวบ้านร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา มีการบูรณาการภารกิจ
และงบประมาณของทุกหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย เน้นการแก้ไขปัญหา 3 ระยะ ได้แก่ “อยู่
รอด” ให้ชาวบ้านพ้นความอดอยากก่อน ขั้นต่อไป “พอเพียง” ใช้หนี้หมด มีรายได้สม่าเสมอพอสบายขึ้น และ
“ยั่งยืน” มีเงินออมพัฒนาตนเองด้วยลาแข้ง มีภูมิคุ้มกันภัยคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

55

ห่างไกล พื้นที่เขตความมั่นคงขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
จึงควรดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนาพื้นที่
ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเชิงพื้นที่ และสามารถนาข้อมูล ทางการเกษตรไปใช้พัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
3. เป้าหมาย
3.1 เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่เขตความมั่นคงสามารถจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรระดับตาบล
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 จานวน 7,700 ราย/ปี
3.2 กลุ่ ม/องค์กรเกษตรกรที่จั ดตั้งขึ้นสามารถใช้ข้อ มูล จากหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องและข้ อมูล แผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับข้อมูลจากการสารวจในพื้นที่ ไปใช้ดาเนินการพัฒนาการเกษตร
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นกาหนดแนวทางดาเนินโครงการ
1 . 1 ) เ ส น อ แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกรในการใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว ม
วางแผนพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดเพื่อ
- กาหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ เป้าหมาย
- กาหนดแนวทางดาเนินโครงการ
- ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และแก้ ไ ขปั ญ หา
อุปสรรค
1 . 2 ) จั ด ป ร ะ ชุ ม เ กษ ต ร กร ค รั้ งที่ 1
แนะนาและชี้แจง
- การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเชิงพื้นที่
- การกาหนดระเบียบ/ข้อบังคับกลุ่ม
- การเลือกตั้งกรรมการกลุ่ม/องค์กร
- แนวทางการดาเนินโครงการ
- คั ด เลื อ กอาสาสมั ค รรวบรวมข้ อ มู ล
วิ เ คราะห์ ส ภาพพื้ น ที่ แ ละข้ อ มู ล สภาพ
เศรษฐกิจครัวเรือน

1.3) นาคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
ศึกษาดูงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตาบลเป้าหมายที่
ประสบผลสาเร็จ หรื อ โครงการต้น แบบปิ ดทอง
หลังพระ

1.4) น าคณะกรรมการด าเนิ น โครงการฯ
ระดับจังหวัดศึกษาดูงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตาบล
เป้าหมายที่ประสบผลสาเร็จหรือโครงการต้นแบบ
ปิดทองหลังพระ
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เป้าหมาย
คณะละ 15
ราย จานวน
77 จังหวัด
รวม 1,155
ราย ประชุม
4 วันต่อปี

77 จังหวัด
รวม 3 ปี 231
กลุ่ม/องค์กรๆ
ละ 100 ราย
เกษตรกร
23,100 ราย
หรือจังหวัดละ
1 กลุ่ม/องค์กร/
ปี จานวน 77
กลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร
7,700 ราย/ปี
ประชุม
1 วัน
ปีละ 77 กลุม่ /
องค์กร
กรรมการกลุม่ /
องค์ละ 15 ราย
ปีละ 1,155
รายศึกษาดูงาน
3 วัน
คณะกรรมการ
โครงการจังหวัด
77 คณะๆละ
15 ราย รวมปี
ละ 1,155 ราย
ศึกษาดูงาน
3 วัน

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62 ปี 63
ปี 64 (Outcomes) และตัวชี้วัด
(Indicators)
ผลผลิต (Outputs)
2.31 2.31
2.31 1) จั ด ตั้ ง กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกรใน
พื้ น ที่ ห่ า งไกล พื้ น ที่ ค วามมั่ น คง
ร ะ ดั บ ห มู่ บ้ า น/ ต า บ ล ไ ด้ 77
จังหวัดๆละ 3 กลุ่ม/องค์กร ใน 3 ปี
รวม 231 กลุ่ม/องค์กร

2.70

2.70

2.70

4.62

4.62

4.62

4.62

4.62

4.62

ตัวชี้วัด (Indicators)
เชิงปริมาณ
1) สามารถจั ด ตั้ ง กลุ่ ม /องค์ ก ร
เกษตรกรเชิงพื้นที่ได้ร้อยละ 70 ของ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
2 ขั้ น ที่ 2 ขั้ น จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ใช้
วางแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
2.1) จั ด อบรมหลั ก สู ต รการจั ด เก็ บ และ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นการเกษตรในพื้ น ที่ ใ ห้ แ ก่
อาสาสมัครช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
- ข้อมูลจาก Agri-map และข้อมูลสภาพ
น้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่
- การส ารวจข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ ของ
ครัวเรือนเกษตรกร
2.2) อาสาสมัครดาเนินการสารวจข้อมูล
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรหมู่บ้าน/
ตาบลเป้าหมายจังหวัดละ 1 หมูบ่ า้ นๆละ 200
ครัวเรือน

2.3) อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร
จาก Agri-map และข้อมูลสภาพน้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่จากสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร
2.4) อาสาสมัครบันทึกและประมวลผลข้อมูล
จากแบบสารวจ
2.5) ประชุมเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม/องค์กร
ครั้งที่ 2
- เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สารวจ ระดมความเห็นเสนอปัญหาความ
ต้องการ
- กาหนดแผนดาเนินงานเพือ่ พัฒนาแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร
3. ขั้นที่ 3 ดาเนินการพัฒนาพื้นที่
3.1) มิติน้า
กลุ่ม/องค์กรประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์น้ามัน
เชื้อเพลิง เครื่องจักรกลพัฒนาแหล่งน้า โดย
เกษตรกรร่วมแรงทา เช่น สร้างฝายแม้ว ซ่อมแซม
คูคลองส่งน้า

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
งบประมาณ (ล้านบาท)
เป้าหมาย
ปี 62
ปี 63
ปี 64 (Outcomes) และตัวชี้วัด
(Indicators)
ผลผลิต (Outputs)
2) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่จดั ตั้ง
อาสาสมัครจังหวัด 2.51
2.51
2.51
ขึ้น มีการใช้ข้อมูลด้านการเกษตรใน
ละ 20 ราย รวม
พื้นที่ไปวางแผนพัฒนากิจกรรม
77 จังหวัด ปีละ
เกษตรของสมาชิกกลุ่ม/องค์กร
1,540 ราย
หลักสูตร 2 วัน
ตัวชี้วัด (Indicators)
เชิงปริมาณ
2) ร้อยละ 70 ของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรที่จดั ตั้งขึ้น สามารถใช้
อาสาสมัคร 20
2.22
2.22
2.22
ข้อมูลด้านการเกษตรไปกาหนดแผน
รายสารวจ 3 วัน
ดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมของกลุ่ม/
ได้ 1 กลุ่มหรือ
องค์กรให้บริการสมาชิก
สารวจปีละ 77
กลุ่ม ใช้
อาสาสมัคร
1,540 ราย 3 วัน
77 จังหวัดๆละ
10,000 บาท

0.77

0.77

0.77

77 จังหวัดๆละ
0.77
10,000 บาท
77 จังหวัดๆละ 1 2.70
องค์กร รวม 77
องค์กรๆละ 100
ราย รวม 7,700
ราย 1 วัน

0.77

0.77

2.70

2.70

-

-

-

-
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
เป้าหมาย

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62

3.2) มิติดิน
3.2.1) เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ 77 กลุ่ม/
คุณภาพดิน
องค์กรๆละ
100 ราย นวม
7,700 ราย/ปี
3.2.2) ฝึ ก ปฏิ บั ติ จั ด ท าปุ๋ ย หมั ก ปุ๋ ย น้ า 77 กลุ่ม/
2.70
ชีวภาพ ใช้โดโลไมท์ปรับปรุงดิน ปลูก องค์กรๆละ
พืชหลังนา ปลูกพืชตระกูลถั่ว
100 ราย รวม
7,700 ราย/ปี
หลักสูตร 1 วัน
3.3) มิติเกษตรกรรม
3.3.1) จัดอบรมพร้อมนาเกษตรกรไป
77 กลุ่ม/
4.23
ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพเกษตรที่ประสบ
องค์กรๆละ
ผลสาเร็จ แล้วนาความรูไ้ ปวางแผนการผลิตใน
100 ราย รวม
ฟาร์มของตน
7,700 ราย
หลักสูตร 2 วัน
3.3.2) การอบรมการผลิตไตรโคเดอร์ม่า 77 กลุ่ม/
2.70
บิวเวอร์เรีย ปุย๋ หมัก ปุ๋ยน้าชีวภาพ สารสกัด
องค์กรๆละ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
100 ราย/รวม
7,700 ราย
หลักสูตร 1 วัน
3.3.3) สนับสนุนเกษตรกรจัดทาแปลง
ปีละ 77 กลุม่ / 6.93
สาธิตการทาเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
องค์กรๆละ 1
พอเพียง
ราย/ปี เฉลี่ย
รายละ 15 ไร่ๆ
ละ 6,000
บาท
3.3.4) จัดอบรมการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 77 กลุ่ม/
2.70
องค์กรๆละ
100 ราย รวม
7,700 ราย/ปี
หลักสูตร 1 วัน
3.4) มิติการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
77 กลุ่ม/
3.60
จัดอบรมเกษตรกรด้านการผลิตทาง
องค์กรๆละ 50
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) หรือเกษตร
ราย รวม
อินทรีย์
3,850 ราย/ปี
หลักสูตร 3 วัน

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

ปี 63
-

2.70

4.23

2.70

6.93

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

ปี 64
-

2.70

4.23

2.70

6.93

2.70

2.70

3.60

3.60

ผลผลิต (Outputs)
1) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเชิงพื้นที่
ที่จัดตั้งขึ้น มีการใช้ข้อมูลด้าน
การเกษตรไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม
เกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ตัวชี้วัด (Indicators)
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 70 ของสมาชิกกลุม่ /
องค์กรเกษตรกรที่จดั ตั้งขึ้น สามารถ
ปรับปรุงกิจกรรมเกษตรในฟาร์มได้
อย่างน้อย 2 กิจกรรม
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4. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
3.5) มิติการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
3.5.1) ประชุ ม สมาชิ ก กลุ่ ม /องค์ ก ร
เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อ
- จัดตั้งกลุ่มย่อยสาขาอาชีพตามชนิดพืช ปศุสัตว์
ฯ พร้อมเลือกกรรมการกลุ่มย่อยและกาหนด
ระเบียบของกลุ่มย่อย
- ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนการผลิ ต และแผนความ
ต้องการสนับสนุนจากกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
3.5.2) กลุ่มดาเนินการกิจกรรมให้บริการ
สมาชิกตามแผน
3.6) เจ้าหน้าที่ประสานการดาเนินงานและ
ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน

รวม

เป้าหมาย

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

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

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

8.47

8.47

8.47

2.97

2.97

2.97

57.52

57.52

57.52

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชีว้ ัด
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัด
(Indicators)

6. พื้นที่ดาเนินการ
77 จังหวัด
7. ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – ปี 2564
8. งบประมาณโครงการ รวม 3 ปี เป็นเงิน 172.56 ล้านบาท แยกเป็นปีละ 57.52 ล้านบาท

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

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
- นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ด้ า นพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
- แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3.2 การค้นคว้าวิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์
ทางเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด..........................................ด้าน..................................................................
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด.................................................ด้าน..................................................................
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการศึกษา วิจัยตามความต้องการของเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมสู่เกษตรกร
หน่วยงานรับผิดชอบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา ปราชญ์เกษตร
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กาหนดกลไกการขับเคลื่ อนแนวทางหนึ่ ง ได้แก่ เปลี่ยน
ประเทศไทยไปสู่ High Income Country ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
ส่ ว นแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์สร้างโอกาสการเข้าถึง/นาเทคโนโลยีใช้
กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง/ย่อม เนื่องจากสินค้าเกษตรหลักของไทยมุ่งผลิตเพื่อ
การส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไก่เนื้อ สุกร และกุ้ง เป็นต้น ซึ่งต้องแข่งขัน
กับประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าวในด้านการลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดย
ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนวิธีการผลิต เพื่อดึงดูดความสนใจของประเทศผู้ซื้อ อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่
เปลี่ ย นแปลงไป ต้องการบริ โ ภคสิ น ค้าที่ส ามารถปรุงสุ กพร้ อ มบริโ ภคได้รวดเร็ว ตามชีวิตประจาวัน ที่รี บ เร่ ง
นอกจากนั้นผู้บริโภคบางกลุ่มยังต้องการสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการทาการเกษตรของ
เกษตรกรไทยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ดาเนินการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การเตรียมดิน พันธุ์พืชที่ใช้ การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว การขนส่ง แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และจาหน่าย ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีการพัฒนาบ้าง เช่น ใช้พันธุ์พืชใหม่
ลดต้นทุนการใช้พันธุ์ ปุ๋ย ยาป้องกันกาจัดศัตรูพืช ระบบน้า การแปรรูปขั้นต้น บรรจุภัณฑ์ และการตลาด เป็นต้น
โดยดาเนิ น การตามคาแนะน าของทางราชการ หรือผู้ จาหน่ายปัจจัยการผลิ ต แต่เกษตรกรยังขาดการวิ จั ย
และพัฒนาการผลิตตามวงจรห่วงโซ่อุปทาน หรือนาผลงานวิจัยที่ประสบผลสาเร็จแล้วไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติใน
ฟาร์ม เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกร และกรณีที่จัดเก็บข้อมูลผลการนาความรู้งานวิจัยที่ประสบ
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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ผลส าเร็ จ แล้ ว ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นไร่ น าของตน แม้ ว่ า มี ห น่ ว ยงานวิจั ยของทางราชการ สถาบั นศึ ก ษา องค์ ก ร
ภาคเอกชนดาเนินการวิจัยด้านการเกษตร แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงความต้องการวิจัยของเกษตร กลุ่ม/องค์กร
เกษตรให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย จึงควรส่งเสริมการวิจัยตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อให้เกิดผล
งานวิจัยใหม่ในพื้นที่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ประสบผลสาเร็จแล้วให้เกษตรกรนาไปประยุกต์ใช้
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1) เพื่อให้มีการดาเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
2.2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ประสบผลสาเร็จให้แก่เกษตรกร หรือกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกร นาไปประยุกต์ใช้ทาให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต หรือพัฒนาคุณภาพผลผลิต
3. เป้าหมายโครงการ
เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ประสงค์ และมีความพร้อมที่จะดาเนินการวิจัยแบบมีส่ว นร่วม
หรือพร้อมที่จะขยายผล นาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จังหวัดละ 2 เรื่องต่อปี หรือรวม 77 จังหวัด ปีละ 154
เรื่อง รวม 3 ปี 462 เรื่อง
4. วิธีดาเนินการ
4.1) สภาเกษตรกรจังหวัด/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมความต้องการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เสนอหน่วยงานรับผิดชอบการวิจัยพิจารณาสนับสนุน
4.2) สภาเกษตรกรจังหวัด/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมองค์ความรู้ ผลการศึกษาวิจัยด้าน
การเกษตรที่ป ระสบความส าเร็ จจากแหล่ งต่างๆ พร้อมประสานเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ต้อ งการ
องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกัน
4.3) สภาเกษตรกรจั ง หวั ด /ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานวิ จั ย ภาคราชการ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร หรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมายที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการ พร้อมกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
4.3.1) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกร
4.3.2) การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ประสบผลสาเร็จแล้ว แก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
4.4) ประสานให้คาแนะนาการจัดทาข้อเสนอโครงการแก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ประสงค์
จะจัดทาโครงการขอสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อดาเนินการวิจัย
4.5) หน่วยงานดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกร
- หรือดาเนินการถ่ายทอดงานวิจัยที่ประสบผลสาเร็ จแล้ว เพื่อขยายผลแก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี
4.6) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้คาแนะนาแก่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเป้าหมายในด้าน
4.6.1) การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
4.6.2) การจัดเก็บข้อมูลผลการนาความรู้จากผลงานวิจัยที่ประสบผลสาเร็จแล้วไปประยุกต์ใช้ใน
ฟาร์ม
4.7) รวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการนาผลงานวิจัยที่สาเร็จแล้วไปประยุกต์ใช้
ปฏิบัติ เพื่อใช้ประโยชน์เผยแพร่ต่อไป

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

62
5. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62
0.60

ปี 63
0.60

ปี 64
0.60 ผลผลิต (Outputs)
1) เกิดการขยายผลพัฒนานวัตกรรมใน
จังหวัดต่างๆ
2) เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
ได้ศึกษาเรียนรู้ผลการพัฒนานวัตกรรม
เกษตรจากการปฏิบัติจริง
1.38

1) สภาเกษตรกรจั ง หวั ด /ส านั ก งานสภา
เกษตรกรจังหวัดรวบรวมความต้องการวิจัยแบบมี
ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกร กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกร
เสนอหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการวิ จั ย พิ จ ารณา
สนับสนุน

เจ้าหน้าที่
ประสานปฏิบัติ
77 จังหวัดๆละ
4 ราย รวม
308 ราย 3
วัน

2) สภาเกษตรกรจั ง หวั ด /ส านั ก งานสภา
เกษตรกรจั ง หวั ด รวบรวมองค์ ค วามรู้ ผ ลการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ด้ านการเกษตรที่ ประสบความสาเร็จ
จากแหล่งต่างๆ พร้อมประสานเกษตรกร กลุ่ม/
องค์ ก รเกษตรกรที่ ต้ อ งการองค์ ค วามรู้ ด้ า น
การเกษตรที่สอดคล้องกัน

เจ้าหน้าที่
ประสาน 77
จังหวัดๆละ 4
ราย รวม 308
ราย 7 วัน

1.38

1.38

3) จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรเป้ า หมายในพื้ น ที่ ที่ ป ระสงค์ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ พร้อมหารือกาหนดปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
3.1) การวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว มตามความ
ต้องการของเกษตรกร

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

0.46

0.46

4) ประสานให้ ค าแนะน าการจั ด ท าข้ อ เสนอ เจ้าหน้าที่
โครงการแก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จัดทา ประสาน ปฏิบัติ
โครงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อดาเนินการวิจัย 77 จังหวัดๆละ
4 ราย รวม
308 ราย 10
วัน

1.97

5) จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย
-หรือถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ประสบผลสาเร็จ
แล้ ว แก่ เ กษตรกร หรื อ กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกร
เป้าหมาย

7.40

ตัวชี้วัด (Indicators)
เชิงปริมาณ
1 ) จ า น ว น น วั ต ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ที่
เกษตรกร กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกรน าไป
ขยายผลปรับใช้จังหวัดละ 2 นวัตกรรม
ต่ อปี ห รื อร วม 3 ปี จั งห วั ด ล ะ 6
นวัตกรรม
0.46
2) จานวนเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรที่ มี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ จั ด เก็ บ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
พัฒนานวัตกรรม

3.2) การถ่ า ยทอดผลงานวิ จั ย ที่ ป ระสบ
ผลส าเร็ จ แล้ ว แก่ เ กษตรกรหรื อ กลุ่ ม /องค์ ก ร
เกษตรกร
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77 จังหวัดๆละ
2 นวัตกรรมๆ
ละ 10 ราย
รวม 1,540
ราย/ปีละ 4
วันๆละ 300
บาท

6. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัด
(Indicators)

1.97

1.97

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1) นวัตกรรมที่เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรนาไปขยายผลปรับใช้ ก่อให้เกิด
ความแตกต่ า งในขั้ น ตอนการผลิ ต หรื อ
สินค้าที่แตกต่างไปจากเดิม
ตัวชี้วัด (Indicators)
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 70 ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
ที่ น านวั ต กรรมเกษตรไปประยุ ก ต์ ใ ช้
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือลดต้นทุนการ
ผลิต หรือพัฒนาคุณภาพสินค้า

7.40

7.40

63
5. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 62 ปี 63
ปี 64

ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้าหมาย

6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้คาแนะนาแก่
เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมายใน
ด้าน
6.1) การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลงานวิ จั ย แบบมี
ส่วนร่วม
6.2) การจัดเก็บข้อมูลผลการนาความรู้จาก
การน าผลงานวิ จั ย ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ แล้ ว ไป
ประยุกต์ใช้ในฟาร์ม
7) รวบรวมองค์ความรู้ผลงานพัฒนานวัตกรรม
ของเกษตรกร หรื อ กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกร
เป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่
ประสานปฏิบัติ
77 จังหวัดๆละ
4 ราย รวม
308 ราย 7
วัน

1.38

1.38

1.38

เจ้าหน้าที่
ประสานปฏิบัติ
77 จังหวัดๆละ
4 ราย รวม
308 ราย 7
วัน

1.38

1.38

1.38

14.57

14.57

14.57

รวม

6. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
ผลผลิต (Outputs)/ผลลัพธ์
(Outcomes) และตัวชี้วัด
(Indicators)

6. พื้นที่ดาเนินการ 77 จังหวัด
7. งบประมาณดาเนินโครงการ 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 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
1. หลักการและเหตุผล
เกษตรกรที่ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมยัง คงประสบปั ญหาด้า นการผลิ ต ได้แก่ ขาดแคลนน้ าเพื่ อ
การเกษตร ดิน เสื่ อมโทรม ขาดพัน ธุ์ดี ขาดโอกาสเข้า ถึ งสิ ทธิ ที่ดิ น ทากิ น เข้าถึงองค์ ความรู้ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมเกษตรใหม่ที่จะนาไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพการผลิต ส่วนใหญ่เกษตรกรขายและผลิตในรูปวัตถุดิบ
ซึ่งได้ราคาต่า และช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันหรือใกล้เคียงกัน ผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ ถูกกด
ราคา ยั ง ขาดการแปรรู ป เพิ่ ม มู ล ค่ า และการส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ ยั ง คงส่ ง ออกในรู ป สิ น ค้ า เกษตรที่ เป็ น วัตถุดิบ
นอกจากนั้น บางฤดูกาลประสบภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้าท่วม โรคศัตรูพืชระบาด ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรยังคง
เป็นหนี้สิน ปัญหาของเกษตรกรจึงมีหลากหลาย ต้องการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจาก
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่ น กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แนวทางแก้ไขปัญหาจึงมุ่ง
ให้เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ประชุมหารือร่วมกัน สะท้อนปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเข้าใจ
ปัญหาของตนเองเป็นอย่างดี พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนดาเนินการ
แก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (4) กาหนดให้สภา
เกษตรกรจังหวัดมีอานาจหน้าที่เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เพื่อ
บูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยในปี 2559 และปี 2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้
กาหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดดาเนินโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
มุ่งเน้นให้เกษตรกรร่วมกันจั ดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการเกษตรแล้วเสนอปัญหา/
แนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย ได้แก่ ความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดินทากิน แหล่งน้า สวัสดิการ
สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข ในขณะเดียวกัน
ก็สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกันที่ประสบปัญหาราคาขายผลผลิต รวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กร
รายสินค้าเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหา ทั้งด้านลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิตที่สาคัญ มุ่งให้สามารถดาเนินธุรกิจ/
กิจกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งควรจะดาเนินการต่อเนื่องในปี 2561 จนถึงปี 2564
ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับที่ 2)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ที่ เกิดจากการสะท้อนปัญหาของเกษตรกรนาไปสู่
การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2.2 เพื่อให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ดาเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
3. เป้าหมาย
3.1 จั ดทาแผนพัฒ นาเกษตรกรรมตาบล อาเภอละ 1 ตาบล/ปี รวม 888 ตาบลต่อปี รวม 3 ปี
(ปี 2562 - ปี 2564) จานวน 2,664 ตาบล
3.2 สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ดาเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
ร้อยละ 17 ของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป้าหมาย ปีที่ผ่านมาปีละ 151 ราย/องค์กร รวม 3 ปี จานวน 453
ราย/องค์กร
4. พื้นที่ดาเนินการ
5. งบประมาณโครงการ
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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งบประมาณดาเนินการรวมทั้งสิ้น 3 ปี เป็นเงิน 106,855,200บาท (หนึ่งร้อยหกล้านแปดแสนห้าหมื่น
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
โดยแยกเป็นงบประมาณรายปี ปีละ.35,618,400 บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
6. หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน

สภาเกษตรกรจังหวัด และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล สานักงาน
เกษตรอาเภอ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ สานักงานประมงอาเภอ สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการชลประทาน
จังหวัด สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ส านักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จั ง หวั ด
สถาบันการศึกษา และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงานกองทุน
ยุติธรรมจังหวัด และภาคเอกชน

7. วิธีดาเนินงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
7.1 การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
7.1.1) รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
(1) จั ดเก็บ ข้อมูล สภาพการเกษตรในพื้นที่ตาบล ทั้งข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูล
กายภาพและชีวภาพ คุณภาพดิน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน แหล่งน้า จานวนเกษตรกร จานวนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
อาชีพเกษตรที่สาคัญ รายได้-รายจ่าย โรงงานแปรรูป แหล่งตลาด การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
(2) สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาความต้องการโดยวิธีสุ่ม
สารวจ
(3) นาข้อมูลด้านการเกษตรที่ได้จากการรวบรวม และข้อมูลจากการสารวจมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปผลสภาพการเกษตรในตาบลให้เข้าใจอย่างง่าย พร้อมข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด /ภาค/ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี /แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฯ ฉบั บ ที่ 12 และ
แผนพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7.1.2 การประชุมระดมความคิดเห็ นจัดทาแผนพัฒ นาเกษตรกรรมตาบล พร้อมประสานการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
(1) จัดประชุมระดมความคิดเห็ นเกษตรกรครั้งที่ 1 เพื่อเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสภาพการเกษตรในตาบล พร้อมระดมความคิดเห็น กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
(2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรครั้งที่ 2 เพื่อสารวจเกษตรกรผู้เดือดร้อน และ
ความต้องการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในตาบล 5 เรื่องหลักๆ ได้แก่ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร หนี้สิน ที่ดินทา
กิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร สวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม
(3) รวบรวมรายชื่อเกษตรกรผู้มีปัญหา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ หนี้สิน ที่ดินทากิน แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร สวัสดิการสิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบช่วยแก้ไข
ปัญหา จากนั้นประสานติดตามผลการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน
(4) จัดทาข้อเสนอโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล เพื่อเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุน พร้อมประสานติดตามผลการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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7.2 การขั บ เคลื่ อ นสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ เ กษตรกรหรื อ องค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ า เป็ น เกษตร
อุตสาหกรรม
7.2.1) การสร้างความเข้มแข็งธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า
(1) ประชุมเกษตรกรจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรใหม่ หรือสนับสนุนกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกรรายสิ นค้าเกษตรที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ โดยเลือกกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร และกาหนด
ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
(2) ส่งเสริมแนะนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสิ นค้าดาเนินธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อ แปรรูป
รวมขายให้บริการสมาชิก บนพื้นฐานกิจกรรมแนะนางานฟาร์ม เพื่อสร้างประสบการณ์ความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการธุรกิจ
7.2.2) การพัฒนาธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
เกษตรอุ ต สาหกรรม หมายถึ ง การด าเนิ น การเกษตรที่ มี ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต หรื อ
ดาเนินการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
(1) คั ด เลื อ กเกษตรกร หรื อ กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ า เกษตรที่ มี ศั ก ยภาพ
และประสงค์จะพัฒนาธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
(2) จัดอบรมเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มีศักยภาพจัดทาแผนธุรกิจ
มุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน
(3) เกษตรกรหรื อ กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ า สามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น เกษตร
อุตสาหกรรม

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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8. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลั ก

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ
ปี 2562

ปี 2563

หน่วยงาน
ปี 2564

รับผิดชอบ

1. การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
1.1 รวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้จัดทำแผนพัฒนำ
เกษตรกรรมตำบล โดย
1.1.1) จัดเก็บข้อมูลสภำพกำรเกษตรในพืน้ ที่
ตำบลทั้งข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลกำยภำพ

888 ตำบลๆละ

7,992,000

2,664,000

2,664,000

2,664,000 -สภำเกษตรกรจังหวัด

3,000 บำท

-สำนักงำนสภำเกษตรกร

และชีวภำพ

จังหวัด
-คณะผู้ปฏิบัตงิ ำนสภำ
เกษตรกรตำบล

1.1.2) สำรวจข้อมูลสภำพเศรษฐกิจของครัวเรือน
เกษตรกร และปัญหำควำมต้องกำรในพืน้ ที่ตำบล

เกษตรกร 888 ตำบลๆละ

4,528,800

1,509,600

1,509,600

1,509,600 -สภำเกษตรกรจังหวัด

50 รำย รวม 44,000

-สำนักงำนสภำเกษตรกร

รำย/ปี โดยเจ้ำหน้ำที่

จังหวัด

ผู้สำรวจตำบลๆละ 10 รำย

-คณะผู้ปฏิบัตงิ ำนสภำ

1 วัน รวม 888 ตำบล จึงใช้

เกษตรกรตำบล

เจ้ำหน้ำที่ 8,880 รำย
1.1.3) นำข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมและจำกกำร
สำรวจมำวิเครำะห์สรุปผลสภำพกำรเกษตรในตำบล
พร้อมแนวทำงกำรพัฒนำให้เข้ำใจอย่ำงง่ ำย
1.2 กำรประชุมระดมควำมเห็นจัดทำแผนพัฒนำ
เกษตรกรรมตำบล พร้อมประสำนกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำ
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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กิจกรรมหลั ก

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
25,911,900

ปีงบประมาณ
ปี 2562
8,637,300

ปี 2563
8,637,300

หน่วยงาน
ปี 2564

รับผิดชอบ

1.2.1) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นเกษตรกร

-เกษตรกร 888 ตำบลๆละ

8,637,300

ครั้งที่ 1 เพือ่ เสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพกำร

30 รำย รวม 26,640 รำย

เกษตรในตำบล พร้อมระดมควำมคิดเห็น วิสยั ทัศน์

1 วัน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และโครงกำร

-เจ้ำหน้ำที่ประสำนจัด

-สภำเกษตรกรจังหวัด

อบรมจังหวัดละ 3 รำย 77

-สำนักงำนสภำเกษตรกร

จังหวัด รวม 231 รำย

จังหวัด

15 วัน
1.2.2) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นเกษตรกรครั้งที่ 2

-เกษตรกร 888 ตำบลๆละ

25,911,900

8,637,300

8,637,300

8,637,300 -สภำเกษตรกรจังหวัด

เพือ่ สำรวจเกษตรกรผู้เดือดร้อนและควำมต้องกำรแก้ไข

30รำย รวม 26,640 รำย

-สำนักงำนสภำเกษตรกร

ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในตำบล 5 เรื่อง ได้แก่

1 วัน

จังหวัด

ปัญหำด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร หนี้สนิ ที่ดนิ ทำกิน

-เจ้ำหน้ำที่ประสำนจัด

-สำนักงนสหกรณ์จังหวัด

แหล่งน้ำ สวัสดิกำรสิทธิเกษตรกร และกำรไม่ได้รับ

อบรมจังหวัดละ 3 รำย 77

-กฟจ., สำนักงำน กษจ.

ควำมเป็นธรรม

จังหวัด รวม 231 รำย

-โครงกำรชลประทำน

15 วัน

จังหวัด
-สถำนีพฒ
ั นำที่ดนิ
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
-สำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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กิจกรรมหลั ก

เป้าหมาย

1.2.3) รวบรวมรำยชื่อเกษตรกรผู้มีปัญหำ 4 เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

888 ตำบล

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-

-

-

รับผิดชอบ
-สำนักงำนสภำเกษตรกร

ได้แก่ หนี้สนิ ที่ดนิ ทำกิน แหล่งน้ำเพือ่ กำรเกษตร

-สำนักงำนสภำเกษตรกร

สวัสดิกำรสิทธิเกษตรกรและกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม

จังหวัด

ส่งให้หน่วยงำนรับผิดชอบช่วยเหลือ พร้อมประสำน

-คณะผู้ปฏิบัตงิ ำนสภำ

ติดตำมผลกำรช่วยเหลือ

เกษตรกรตำบล

1.2.4) จัดทำข้อเสนอโครงกำรต่ำงๆตำมแผนพัฒนำ

888 ตำบล

-

-

-

-สภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรรมตำบล เพือ่ เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขอรับ

-สำนักงำนสภำเกษตรกร

กำรสนับสนุน

จังหวัด

2. การขับเคลื่ อนสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
หรือองค์กรเกษตรกรรายสิ นค้าเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
2.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งธุรกิจของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรรำยสินค้ำ
2.1.1) ประชุมเกษตรกรจัดตัง้ กลุ่ม/องค์กร

888 กลุ่ม/องค์กรๆละ

25,911,900

8,637,300

8,637,300

เกษตรกรรำยสินค้ำใหม่ หรือสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร

30 รำย รวม 26,640

-สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรรำยสินค้ำที่มีอยู่เดิมเพือ่ เลือกกรรมกำร

รำย/ปี 1 วัน

-สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/

กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ

8,637,300 -สภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรจังหวัด/ปศุสตั ว์จังหวัด
หรือประมงจังหวั ดแล้วแต่กรณี

2.1.2) ส่งเสริมแนะนำกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัตงิ ำน

3,534,300

1,178,100

1,178,100

1,178,100 -สภำเกษตรกรจังหวัด

รำยสินค้ำดำเนินธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อ แปรรูป รวมขำย

จังหวัดๆละ 3 รำย

-สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

ให้บริกำรสมำชิก

77 จังหวัด รวม 231 รำย

-สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/

15 วัน

เกษตรจังหวัด/ปศุสตั ว์จังหวัด

ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว

หรือประมงจังหวั ดแล้วแต่กรณี
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เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
3,534,300

2.2 พัฒนำธุรกิจเป็นเกษตรอุตสำหกรรม
2.2.1) คัดเลือกเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กร

ปีงบประมาณ
ปี 2562
1,178,100

ปี 2563
1,178,100

หน่วยงาน
ปี 2564
1,178,100

รับผิดชอบ

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัตงิ ำน

-สภำเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรรำยสินค้ำเกษตรที่มีศกั ยภำพและประสงค์

จังหวัดๆละ 3 รำย 77

-สำนักงำนสภำเกษตรกร

พัฒนำธุรกิจเป็นเกษตรอุตสำหกรรม

จังหวัด รวม 231 รำย 15 วัน

จังหวัด

2.2.2) จัดอบรมเกษตรกรที่มีศกั ยภำพ หรือ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรำยสินค้ำ จัดทำแผนธุรกิจมุ่ งสู่

151 รำย/องค์กรๆละ 30

9,530,100

3,176,700

3,176,700

3,176,700 -สภำเกษตรกรจังหวัด

รำย รวม 4,530 รำย 1 วัน

-สำนักงำนสภำเกษตรกร

เกษตรอุตสำหกรรม พร้อมประสำนขอสนับสนุน

-ธนำคำรเพือ่ กำรเกษตรและ

งบประมำณจำกแหล่งเงิ นทุน

สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
-อุตสำหกรรมจังหวัด

2.2.3) เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

151 รำย/องค์กร

-เกษตรกรเป้ำหมำย

รำยสินค้ำสำมำรถดำเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสำหกรรม

-กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
รำยสินค้ำเป้ำหมำย

รวม

106,855,200

35,618,400

35,618,400 35,618,400

9. ตัวชี้วัด
9.1 ร้อยละ 80 ของตำบลเป้ำหมำยสำมำรถดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำเกษตรกรรมตำบล
9.2 จำนวนเกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนหนี้สนิ ที่ดนิ ทำกิน แหล่งน้ำเพือ่ กำรเกษตร สวัสดิกำร สิทธิเกษตรกรและกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมที่สำมำรถยื่นเรื่องให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบช่วยเหลือ
9.3 จำนวนเกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรำยสินค้ำที่สำมำรถดำเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสำหกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เกษตรกรในพืน้ ที่ตำบลมีสว่ นร่วมระดมควำมคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนำเกษตรกรรมและขับเคลื่อนเกิดกำรพัฒนำอำชีพ
10.2 เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรใกล้เคียงสำมำรถนำต้วอย่ำงกำรแปรรูปเกษตรอุตสำหกรรมไปปรับปรุงเพิม่ รำยได้ในพืน้ ที่
ร่ างโครงการพัฒนาผลิตมันฯ/แก้ว
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ตัวอย่างสรุปย่อโครงการ
ชื่อโครงการที่ 10 โครงการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
การประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาตั้งแต่การผลิต การแปรรูป
และการตลาด ได้แก่ ปัญหาสิทธิที่ดินทากิน ค่าเช่าที่ดินราคาสูง ดินเสื่อมโทรม ขาดแคลนแหล่งน้า ขาดพันธุ์ดี องค์
ความรู้ด้านการจัดการใส่ปุ๋ย ยาป้องกันกาจัดศัตรูพืช สัตว์ ปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้าท่วม ขาดเครื่องมืออุปกรณ์
เงินทุน องค์ความรู้ ในการแปรรูป และจาหน่ายผลผลิตได้ราคาต่า เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ มีหนี้สิน
บางรายมีหนี้นอกระบบ จากปัญหาหลากหลายที่เกษตรกรประสบ เกษตรกรขาดโอกาสในการเข้าถึงหน่วยงานให้ช่วย
ดาเนินการแก้ไขปัญหา แม้ว่ามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
ตามระเบียบ กฎหมายที่ตนดูแล แต่ปัญหาของเกษตรกรต้องการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ
พ.ศ. 2553 กาหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกลไกเชื่อมโยงนาปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกร ไปสู่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบให้ช่วยดาเนินการแก้ไข จากล่างขึ้นบน ในขณะเดียวกันก็ดาเนินการ
ถ่ายทอดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจากหน่วยงานภาครัฐสู่เกษตรกร จากบนลงล่างได้
เช่นกัน ทั้งนี้การจะนาปัญหาความเดือดร้ อนของเกษตรกรไปเสนอหน่วยงานรับผิ ดชอบนั้น ต้องรวบรวมข้ อมูล
ข้อเท็จจริงสภาพปัญหา สาเหตุปัญหา พร้อมข้อเสนอความต้องการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาจากเกษตรกร จึงควรจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus group) แล้วนาข้อมูลปัญหาความ
ต้องการที่ได้รับไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เสนอหน่วยงานใน
ระดับจังหวัดแก้ไข 2) ข้อเสนอที่เกินขีดความสามารถแก้ไขปัญหาหน่วยงานในระดับจังหวัดเสนอให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติดาเนินการต่อ เพื่อเสนอหน่วยงานระดับกรม กระทรวง หรือนายกรัฐมนตรี 3) ข้อเสนอในรูปแบบกฎหมาย
2. วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาเสนอให้หน่วยงานในจังหวัดช่วยแก้ไข
2.2) เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาในส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอหน่วยงาน
ระดับกรม กระทรวง นายกรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. เป้าหมาย
3.1) รวบรวมข้อมูลปั ญหาด้านการเกษตรและความต้องการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ จัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 1 เรื่องต่อปี รวม 77 เรื่อง
3.2) รวบรวมข้อมูลปั ญหาด้านการเกษตรและความต้องการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทา
ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพื่ อแก้ ไขปั ญหาและพั ฒ นาการเกษตรในระดั บสภาเกษตรกรแห่ งชาติ ปี ล ะ 13 เรื่ อ ง
4. พื้นที่ดาเนินการ
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/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/คณะทางานประจาสภาเกษตรกรจังหวัด
โครงการจัดทาข้อเสนอฯแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร/แก้ว/60
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7.2) สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ประจาสภาเกษตรกรแห่งชาติ
8. วิธีดาเนินงาน
8.1 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด
8.1.1) สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งได้
จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรแจ้งความเดือดร้อน ได้รับแจ้งจากคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาบล/
อ าเภอ ได้ รั บ แจ้ ง จากสมาชิ ก สภาเกษตรกรจั ง หวั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ แล้ ว เสนอ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อมอบหมายคณะทางาน หรือผู้ดาเนินการ
8.1.2) คณะทางานหรือผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อเท็จจริงสภาพปัญหาจากพื้นที่และเกษตรกร
เป้าหมาย เพื่อสรุปสภาพความเดือดร้อนเสียหาย และข้อเสนอความต้องการแก้ไขปัญหา ประกอบการเสนอ
สภาเกษตรกรจังหวัดขอจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน (Focus group)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทราบข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไข
ปัญหา
8.1.3) จัดประชุมคณะทางานเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็น แล้วจัดทาข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร พร้อมจาแนกหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไข เสนอสภา
เกษตรกรจังหวัดหรือประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8.1.4) จั ดส่ งข้อเสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญหาและพัฒ นาการเกษตร เพื่อให้ ห น่ว ยงานที่
รับผิดชอบในจังหวัดดาเนินการช่วยเหลือ หากเกินขีดความสามารถของหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาในระดับ
จังหวัด ให้นาเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อดาเนินการต่อไป
8.1.5) ประสานหน่วยงานในระดับจังหวัดติดตามผลการให้ ความช่วยเหลื อ และประสานความ
ร่วมมือขับเคลื่อนดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย เช่น การจัดทาโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาเสนอ
หน่วยงาน หรือร่วมดาเนินกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหา
8.2 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ
8.2.1) สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรซึ่งได้
จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรแจ้งความเดือดร้อน ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประจาสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ได้รับแจ้งจากสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ แล้วเสนอประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติเพื่อมอบหมายคณะกรรมการประจาสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือผู้ดาเนินการ
8.2.2) คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมกับผู้ประสานงานประจาคณะกรรมการฯของ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวมข้อเท็จจริงสภาพปัญหาที่ได้รับแจ้งในพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย
เพื่อสรุปสภาพความเดือดร้อนเสียหาย และข้อเสนอความต้องการแก้ไขปัญหา ประกอบการเสนอประธานสภา
เกษตรกรแห่งชาติขอจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหานั้น ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทราบข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหา
8.2.3) จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและประชุมระดมความเห็น
แล้ ว จั ด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาการเกษตร พร้ อ มจ าแนกหน่ ว ยงานซึ่ ง มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบแก้ไข เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8.2.4) จัดส่งข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ให้หน่วยงานระดับกรม
กระทรวง นายกรัฐมนตรีหรือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
8.2.5) ประสานหน่วยงานรับผิดชอบติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ
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9. ปฏิทนิ งานโครงการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
กิจกรรมหลัก
1. การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับ
จังหวัด
1.1) รวบรวมข้อมูลปัญหำควำมเดือดร้อน
ของเกษตรกรทีไ่ ด้จำกแหล่งต่ำงๆ เสนอ
ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด เพือ่ มอบหมำย
คณะทำงำนหรือผู้ดำเนินกำร
1.2) รวบรวมข้อเท็จจริงสภำพปัญหำจำก
พืน้ ที่ และแนวทำงแก้ไขจำกเกษตรกรเป้ำหมำย

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

77 เรื่อง

-

เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัตงิ ำน
77 จังหวัดๆละ 3 รำย
รวม 231 รำย 3 วัน

ปี 2562

ปีงบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ

-สกจ.

1,330,560

443,520

443,520

443,520 -คณะทำงำนประจำ
สภำเกษตรกรจังหวัด
-สภจ.
-สกจ.

1.3) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นเกษตรกร
/กลุ่มเป้ำหมำยเดือดร้อน (Focus group)
ร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ภำครัฐและเอกชน

77 จังหวัดๆละ 50 รำย
รวม 3,850 รำย 1 วัน

5,151,300

1,717,100

1,717,100

1,717,100 -คณะทำงำนประจำสภำ
เกษตรกรจังหวัด
-สภจ.
-สกจ.

1.4) จัดประชุมคณะทำงำนเพือ่ สรุปข้อมูล
ทีไ่ ด้จำกกำรรวบรวม และประชุมระดมควำม
คิดเห็น เพือ่ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยฯ เสนอ
ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด หรือสภำ
เกษตรกรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ

77 จังหวัดๆละ 1 เรื่อง
รวม 77 เรื่องๆละ 3,000
บำท

693,000

231,000

231,000

231,000 -คณะทำงำนประจำสภำ
เกษตรกรจังหวัด
-สภจ.
-สกจ.
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กิจกรรมหลัก
1.5) จัดส่งข้อเสนอเชิงนโยบำยเพือ่ แก้ไข
ปัญหำและพัฒนำกำรเกษตรให้หน่วยงำนใน
จังหวัดช่วยแก้ไขปัญหำ
1.6) ประสำนหน่วยงำนในระดับจังหวัด
ติดตำมผลกำรให้ควำมช่วยเหลือและประสำน
ควำมร่วมมือขับเคลื่อนดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
รวม ข้อ 1
2. การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ
2.1) รวบรวมข้อมูลปัญหำควำมเดือดร้อน
ของเกษตรกรทีไ่ ด้จำกแหล่งต่ำงๆเสนอประธำน
สภำเกษตรกรแห่งชำติ เพือ่ มอบหมำยคณะ
กรรมกำรหรือผู้ดำเนินกำร

เป้าหมาย
77 จังหวัด

เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัตงิ ำน 77
จังหวัดๆละ 3 รำย
รวม 231 รำย 10 วัน

13 เรื่อง

2.2) รวบรวมข้อเท็จจริงสภำพปัญหำจำก
พืน้ ที่ สำเหตุและแนวทำงแก้ไขจำกเกษตรกร
เป้ำหมำย

เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัตงิ ำน
13 เรื่องๆละ 3 รำย 3 วัน

2.3) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียในประเด็นปัญหำนั้นร่วมกับหน่วยงำน
ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ภำครัฐและเอกชน

13 เรื่องๆละ 50 รำย
รวม 650 รำย 2 วัน
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งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
-

ปีงบประมาณ
ปี 2563
-

4,458,300

1,486,100.0

1,486,100.0

11,633,160

3,877,720

3,877,720

-

-

-

ปี 2564
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
-สกจ.

1,486,100.0 -สกจ./สภจ.

3,877,720
-

-สกช.

645,840

215,280

215,280

215,280 -คณะกรรมกำร
-เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ประสำนงำนฯ

7,983,300

2,661,100

2,661,100

2,661,100 -คณะกรรมกำรฯ
-เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ประสำนงำนฯ
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

2.4) จัดประชุมคณะกรรมกำรฯเพือ่ สรุปข้อมูลที่
13 คณะๆละ 20 รำย
ได้รับจำกกำรรวบรวม และประชุมระดมควำมคิดเห็น รวม 260 รำย 2 วัน
เพือ่ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำย เสนอประธำนสภำ
เกษตรกรแห่งชำติ หรือสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ให้ควำมเห็นชอบ
2.5) จัดส่งข้อเสนอเชิงนโยบำยเพือ่ แก้ไข
ปัญหำและพัฒนำกำรเกษตรให้หน่วยงำนระดับ
กรม กระทรวง นำยกรัฐมนตรี หรือประธำน
สภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ แล้วแต่กรณี

13 เรื่อง

2.6) ประสำนหน่วยงำนติดตำมผลกำรให้
ควำมช่วยเหลือ

เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัตงิ ำน
13 คณะๆละ 3 รำย
3 วัน

รวมข้อ 2
รวมข้อ 1 + ข้อ 2

งบประมาณ
(บาท)
3,861,000

-

ปี 2562
1,287,000

-

ปีงบประมาณ
ปี 2563
1,287,000

-

649,740

216,580

216,580

13,139,880
24,773,040

4,379,960
8,257,680

4,379,960
8,257,680

หน่วยงานรับผิดชอบ
ปี 2564
1,287,000 -คณะกรรมกำรฯ
-เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ประสำนงำนฯ

-

-สกช.

216,580 -ผู้ประสำนงำนคณะ
กรรมกำรฯ, สกช.

4,379,960
8,257,680

10. ตัวชี้วัด
10.1) ร้อยละ 80 ของข้อเสนอเชิงนโยบำยทีส่ ภำเกษตรกรจังหวัด/สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดจัดทำขึ้น สำมำรถส่งให้หน่วยงำนรับผิดชอบในจังหวัดช่วยแก้ไขปัญหำ
10.2) ร้อยละ 80 ของข้อเสนอเชิงนโยบำยทีส่ ภำเกษตรกรแห่งชำติ/สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติจัดทำขึ้น สำมำรถส่งให้หน่วยงำนระดับกรม กระทรวง นำยกรัฐมนตรีหรือ
สภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติช่วยแก้ไขปัญหำ
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เกษตรกรทีเ่ สนอปัญหำควำมเดือดร้อน ได้รับกำรช่วยแก้ไขปัญหำจำกหน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ
โครงการจัดทาข้อเสนอฯแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร/แก้ว/60

