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    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท ำโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี 
เพ่ือกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ
ชุมชน ด้วยกำรน ำหลักกำรทฤษฎีและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ ที่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระรำชทำนไว้ คำดหวังให้เกษตรกรสำมำรถท ำกำรเกษตรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน และเพ่ิมรำยได้
ให้แก่เกษตรกรและชุมชน โดยใช้ ศพก. และเครือข่ำย เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของชุมชนมี
ส่วนร่วมแบบประชำรัฐอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่ม
พระบำรมี เพ่ือกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพ่ือกำรพัฒนำกำร
เกษตรอย่ำงยั่งยืนขึ้น เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
ซึ่งประกอบไปด้วย รำยละเอียดขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
พิจำรณำโครงกำร แนวปฏิบัติกำรรับและกำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร และกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรฯ มีอ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงคู่มือโดยไม่ขัดต่อคณะรัฐมนตรีและ
กรมส่งเสริมกำรเกษตรสำมำรถแก้ไขคู่มือได้โดยไม่ขัดต่อสำระส ำคัญของโครงกำรฯ และแจ้งให้คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรฯ ทรำบ 

อนึ่ง ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพ่ือกำร
พัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เป็นโครงกำรที่ส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้เกิดกำร
พัฒนำของชุมชนอย่ำงแท้จริง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะอ ำนวยประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพ่ือกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน  
โดยส่วนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรฉบับนี้ได้ทำง www.doae.go.th  

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
มิถุนำยน 2560 
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โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
*********************** 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 การปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลส าเร็จจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชุม เริ่มจากการคิด 
วิเคราะห์ปัญหา และเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและด าเนิน
โครงการด้วยการน้อมน าหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ และให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ และภาค
การเกษตร รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึง
ปลายทาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตรในระดับพ้ืนที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีหลักการส าคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจาก
จะท าให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการท างาน
ในพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และน าไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมน าหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรและชุมชน 
 2.3 เพ่ือให้ ศพก. และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบ
ประชารัฐอย่างยั่งยืน  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายพ้ืนที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง 
 3.2 เป้าหมายเกษตรกร ประมาณการจ านวนเกษตรกร ชุมชนละ 500 ราย รวมเกษตรกร 4,550,500 ราย 
 
4. คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 4.1 เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสมาชิก ศพก. และเครือข่าย  
 4.2 เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ 
 4.3 เป็นเกษตรกรทีแ่สดงความจ านงและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมทีชุ่มชนเห็นชอบ 
 4.4 เป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  : พฤษภาคม – ธันวาคม 2560 
 5.1 เตรียมการ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560  
 5.2 ด าเนินการโครงการ เดือนกรกฎาคม -  5 ธันวาคม 2560  
  5.2.1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการ  
    ภายในเดือนกรกฎาคม 2560  
  5.2.2 เบิกจ่ายงบประมาณในพื้นทีแ่ล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2560  
 5.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  5 ธันวาคม 2560 
 
6. แนวทางการด าเนินงานโครงการ  
 6.1 กลไกการบริหารโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับต่างๆ ดังนี้  
  6.1.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ได้รับการคัดเลือกจากการจัดเวทีชุมชน ครั้งแรก องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีดังนี้ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือประธาน
เครือข่ายของแต่ละชุมชน ผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ผู้น าท้องที่ ผู้น า
ท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ/หรือ Smart Farmer และ/หรือ Young Smart Farmer และ/หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และ/หรือ ผู้น ากลุ่มสมาชิกในชุมชน รวมเป็นคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 
คน โดยมเีจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน คัดเลือก
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จ านวน 1 คน  และรองประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จ านวน 1 คน 
เสนอคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนต่อไป 
   หน้าที่รับผิดชอบ 
    1) เป็นตัวแทนของชุมชนในพ้ืนที่ ในการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูล 
เหตุผลความจ าเป็น และข้อคิดเห็นต่างๆ ตามมติของเวทีชุมชน เพ่ือการจัดท ารายละเอียดโครงการของชุมชนให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุม พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอผ่านส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่มีหน้าที่รวบรวมโครงการเสนอ 
   2) ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานโครงการ  
   3) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้ง
ตรวจสอบการจ้างแรงงาน 
   4) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการฯ 
ระดับอ าเภอทราบ ทุกสัปดาห์ 
   5) รายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการให้คณะ
กรรมการฯ ระดับอ าเภอ  
  6.1.2 คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 
นายอ าเภอ เป็นประธาน และผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(SC) ที่ได้รับมอบหมาย ปลัดอ าเภอ ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนการก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่รับผิดชอบพ้ืนที่ระดับ
อ าเภอ  พัฒนาการอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ ผู้แทนหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน และ
หน่วยงานที่เห็นสมควร) และประธาน ศพก. เป็นกรรมการ โดยมีเกษตรอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     หน้าที่รับผิดชอบ 
     1) พิจารณาอนุมัติโครงการที่ตรงตามเงื่อนไขเฉพาะกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ 
จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ) และเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ กรณีที่เป็น
โครงการนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการ 
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การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ให้เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     2) รวบรวมโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวม  
เพ่ือเสนอให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ (CBO) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     3) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
    4) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดทุกสัปดาห์ 
    5) รายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
    6) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพ่ือบริหารการด าเนินงานโครงการในระดับชุมชน 
   6.1.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด มีหน้าที่พิจารณาโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
รวมถึงก ากับดูแลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ   
   6.1.4  ส านักงานเกษตรจังหวัด มีหน้าที ่
     1) รวบรวมโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แล้วแต่กรณี 
และจัดท าแบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ  เสนอส านักจัดท างบประมาณ 
เขตพ้ืนที่ 1-18 เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     2) รวบรวมและสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกสัปดาห์ 
     3) สรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ภายใน 20 วัน หลัง
สิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
   6.1.5  คณะกรรมการอ านวยการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
กรรมการประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีหรือรองอธิบดีในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
   หน้าที่รับผิดชอบ 
    1) ก าหนดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ 
    2) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    3) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานโครงการ 
    4) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี 
   5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานตามความจ าเป็น เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  6.2 กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
   6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานในขั้นตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ  
   6.2.2 ส ารวจวิเคราะห์พื้นที่ และจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือรับทราบความต้องการของชุมชน 
   6.2.3 จัดท ารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชนตามมติเวทีชุมชน 
โดยเสนอผ่านคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน   
   6.2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวัด   
   6.2.5 รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดท าแบบจัดท าแผน/
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพ่ือให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่พิจารณาเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
   6.2.6 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน   
   6.2.7 รายงานผลการปฏิบัตงิาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
7. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม 
  7.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน 
  7.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย 
   7.2.1 ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช 
   7.2.2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
   7.2.3 ด้านการจัดการศัตรูพืช 
   7.2.4 ด้านฟาร์มชุมชน 
   7.2.5 ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
   7.2.6 ด้านปศุสัตว์     
   7.2.7 ด้านประมง  
   7.2.8 ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 
  7.2.9 ด้านการเกษตรอื่นๆ ให้เป็นการพิจาณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 
  7.3 เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการ
พัฒนาต่อยอดโครงการเดิม 
  7.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การน าไปใช้ประโยชน์  
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 
 
8. การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วย
ความโปร่งใส  
  8.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 
   8.1.1 ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ การจ้างแรงงานเกษตรกร 
(พิจารณาการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนที่มีรายได้น้อยเป็นล าดับแรก) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส 
   8.1.2 ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   8.1.3  รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
   8.1.4  ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  8.2 คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   8.2.1 ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   8.2.2 ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   8.2.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเกษตรอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าในฐานะ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
   8.2.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  8.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แต่งตั้งคณะท างานตามความจ าเป็น 
โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก SC เป็นหัวหนา้คณะท างาน ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และมีเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัด เป็นเลขานุการคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที ่ 
   8.3.1  ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
   8.3.2 ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   8.3.3  รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
   8.3.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  8.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
   กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ดังนี้ 
   8.4.1  ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย  
    1) พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3 
    2) พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7 
    3) พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8 
    4) พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9 
โดยแต่ละคณะมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจ าเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่  
    1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ 
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    2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
   8.4.2  ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ที่ 1 - 9  โดยมีผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจ าเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่  
    1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ 
    2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
    4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  8.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะท างานหรือคณะเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
   8.5.1  ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตาม
กิจกรรมโครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   8.5.2  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   8.5.3  ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   8.5.4  รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ 
   8.5.5 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่  
    1) จัดท าแผนการลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ทุก
ชุมชนในพ้ืนที่ ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ 
    2) คณะกรรมการหรือคณะท างานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อชุมชน ทุกชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 
  8.6 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 
   8.6.1 ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ในช่วงระหว่างการด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   8.6.2  รายงานผลการด าเนินงาน ตามข้อ 8.6.1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ 
   8.6.3 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
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9. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,895,363,600 บาท  
 9.1 งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,752,500,000 บาท (9,101 ชุมชน x 2,500,000 บาท)   
  9.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ รวม 142,863,600 บาท ในการประชุมชี้แจง/สัมมนา รับ
ฟังความคิดเห็น อบรม และค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย การบริหารงาน การติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ์ ส าหรับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร, ศพก. และเครือข่าย, Smart Farmer,Young Smart Farmerและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและ
คณะกรรมการระดับต่างๆ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 10.1 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ของรัฐบาล 
 10.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้กระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 
 10.3 ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
 
11. หน่วยงานรับผิดชอบ   
  11.1 หน่วยงานหลัก   : กรมส่งเสริมการเกษตร  
  11.2 หน่วยงานร่วมด าเนินการ  :  
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการข้าว 
     กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   กระทรวงมหาดไทย   : กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
      กรมการพัฒนาชุมชน       
   กระทรวงกลาโหม    : หน่วยงานกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย   
   กระทรวงการคลัง   : กรมบัญชีกลาง   
   ส านักนายกรัฐมนตรี   : ส านักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์  
   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 

12. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

12.1 การขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงิน 
        12.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอโครงการต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาน าเสนอ ครม. 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

 
28 มิ.ย.60 

 
        12.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เสนอ ครม.
พิจารณาเห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงิน 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

29 มิ.ย. 60 
 

        12.1.3 ครม.เห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงินใน
การด าเนินงานโครงการฯ 

คณะรัฐมนตรี 4 ก.ค. 60 
 

        12.1.4 กรมส่งเสริมการเกษตรขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากงบกลาง เป็นรายจังหวัด/ชุมชน จากส านัก
งบประมาณ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 7 ก.ค. 60 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
12.2 การเตรียมการ    
        12.2.1 จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์ เสนอ ครม. เพ่ือ
อนุมัติ  
     

 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
/ส านักงบประมาณ/
กระทรวงการคลัง/
กระทรวงมหาดไทย 

 
30 มิ.ย. 60 

 
 
 
 
 
 

        12.2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                   1) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
                   2) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
(กผง./กวพ.) 

4 ก.ค.60 
 

        12.2.3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการเกษตร 1 ก.ค.60 
        12.2.4 คัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ 5 ก.ค.60 
        12.2.5 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ด าเนินการ
เปิดบัญชีธนาคาร ถ่ายส าเนาหน้าสมุดธนาคารและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 

คณะกรรมการฯ  
ระดับชุมชน 

ภายใน 6 ก.ค.60 

        12.2.6 ประชาสัมพันธ์ 
 
 

คณะกรรมการ
อ านวยการ/ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มิ.ย.60 – ก.ค. 60 

12.3 การเสนอโครงการ  
        12.3.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วิเคราะห์ 
จัดท าโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
คณะกรรมการฯ  

ระดับชุมชน 

 
ภายใน 6 ก.ค. 60 

        12.3.2 คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ตรวจสอบ 
พิจารณาอนุมัติโครงการ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม ที่คณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน เสนอตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รวมถึง
การแก้ไขโครงการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือตามความเห็น
ของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 

คณะกรรมการฯ  
ระดับอ าเภอ 

ภายใน 7 ก.ค. 60 
 

1) อนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน เสนอตรงตามเงื่อนไข 

 

คณะกรรมการฯ  
ระดับอ าเภอ 

ภายใน 7 ก.ค. 60 
 

2) โครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทาง
กลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือ
โครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด 

คณะกรรมการฯ  
ระดับอ าเภอ 

ภายใน 7 ก.ค. 60 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
3) จัดส่งโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้

ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อรวบรวม และจัดท าแบบจัดท า
แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
จัดส่งให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ (CBO) ให้ความ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ส านักงานเกษตร 
อ าเภอ 

ภายใน 8 ก.ค. 60 

12.3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการที่นอกเหนือจากกรอบ
แนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม 
หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ตามข้อ 12.3.2 วงเล็บ 3  

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

ภายใน 8 ก.ค. 60 
 

12.3.4 ส านักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมโครงการที่
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ (ตามข้อ 
12.3.2 วงเล็บ 1) คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด  (ตามข้อ 12.3.3 ) และจัดท าแบบ
จัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ จัดส่งให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 
(CBO) เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

ภายใน 8-12 ก.ค. 60 
 
 
 
 

12.3.5 ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่  
( CBO) ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

CBO ภายใน 12 ก.ค. 60 

12.4 การโอนจัดสรรงบประมาณสู่ชุมชน   
        12.4.1 ส านักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นรายจังหวัด ตามค าขอของกรม
ส่งเสริมการเกษตร  

ส านักงบประมาณ 11 ก.ค. 60 

        12.4.2 กรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินให้จังหวัด  
(ภายใน 24 ชั่วโมง) 

กรมส่งเสริมการเกษตร 11 ก.ค. 60 

        12.4.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดท าบันทึกข้อตกลง
กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการแล้ว  

ส านักงานเกษตรจังหวดั ภายใน 12 ก.ค.60 

        12.4.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดโอนจัดสรร
งบประมาณให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ และคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชนทราบ  

ส านักงานเกษตรจังหวดั ภายใน 13 ก.ค.60 

        12.4.5 กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการ ด าเนินการเปิดบัญชี ถ่ายส าเนาหน้าสมุดธนาคาร
และรับรองส าเนาถูกต้อง ส่งใหค้ณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

กลุ่มสมาชิกในชุมชน ภายใน 12 ก.ค.60 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
        12.4.6 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนท าสัญญายืม
เงินกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ  

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

ภายใน 12 ก.ค.60 

        12.4.7 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโอนเงินให้
กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ 

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

ภายใน 14 ก.ค.60 

        12.4.8 กลุ่มสมาชิกในชุมชนด าเนินการตามแผนที่
ได้รับอนุมัติ และด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กลุ่มสมาชิกในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของงบประมาณโครงการ 

ภายใน 28 ก.ค. 60  
        12.4.9 กลุ่มสมาชิกในชุมชนต้องเบิกจ่าย
งบประมาณให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

กลุ่มสมาชิกในชุมชน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

ภายใน 31 ส.ค. 60 

12.5 การส่งเงินคงเหลือโครงการ (ถ้ามี) 
       12.5.1 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ  
       12.5.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส่งส านักงาน
เกษตรจังหวัด ภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ 
       12.5.3 ส านักงานเกษตรจังหวัด ท าเบิกเกินส่งคืน
หรือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุด
โครงการ  

 
กลุ่มสมาชิกในชุมชน 

 
คณะกรรมการฯ ระดับ

ชุมชน 
ส านักงานเกษตร

จังหวัด 

 

12.6 การส่งใบส าคัญจ่ายฉบับจริงที่ผ่านการตรวจสอบ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
       12.6.1 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ  
       12.6.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส่ง
คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ภายใน 7 วัน หลังสิ้นสุด
โครงการ  
       12.6.3 คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ส่งส านักงาน
เกษตรจังหวัด ภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ 

 
 

กลุ่มสมาชิกในชุมชน 
 

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

 
คณะกรรมการฯ ระดับ

อ าเภอ 

 

12.7 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การด าเนินงานโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.ค.60 – ก.ย. 60 

12.8 การรายงานผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.ค.60 – ก.ย. 60 
 

12.9 ประเมินผล  ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ก.ค.60 – ก.ย. 60 

12.10 สรุปผลการด าเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ธ.ค. 60 
 
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ แต่ต้องเป็นไปตามก าหนดในข้อ 12.4.8 และ
ข้อ 12.4.9 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ 
 

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
 1.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน 
 1.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และยกระดับมาตรฐาน
สินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย 
  1.2.1 ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช 
  1.2.2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
  1.2.3 ด้านการจัดการศัตรูพืช 
  1.2.4 ด้านฟาร์มชุมชน 
  1.2.5 ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  1.2.6 ด้านปศุสัตว์  
  1.2.7 ด้านประมง  
  1.2.8 ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 1.3 เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนา
ต่อยอดโครงการเดิม ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เสนอโครงการ ต้องมีขนาดจ านวนสมาชิกท่ีร่วมเสนอโครงการ ไม่น้อย
กว่า 10 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชน ประมาณ 500 คน หรือกรณีที่ชุมชนมีสมาชิก
ไม่ถึง 500 คน ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชนให้ครอบคลุมเกษตรกรมากท่ีสุด 
 1.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.5 กรณีท่ีชุมชนเสนอโครงการที่นอกเหนือจากโครงการ ข้อ 1.2.1 – 1.2.8 ให้คณะกรรมการฯ ระดับ
อ าเภอน าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพ่ือพิจารณา 
 
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  
 2.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน 
 2.2 เป็นโครงการที่ชุมชนเสนอด้านการเกษตรอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 – 1.2.8 หรือเป็นโครงการที่
คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ มีความเห็นว่าให้มีการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติม 
 2.3 เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนา
ต่อยอดโครงการเดิม ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เสนอโครงการ ต้องมีขนาดจ านวนสมาชิกที่ร่วมเสนอโครงการ ไม่น้อยกว่า 
10 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชน ประมาณ 500 คน หรือกรณีที่ชุมชนมีสมาชิกไม่ถึง 
500 คน ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชนให้ครอบคลุมเกษตรกรมากท่ีสุด 
 2.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
3. เงื่อนไขโครงการ 
 3.1 การจ้างแรงงาน 
  3.1.1 เน้นการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนเป็นหลัก   
  3.1.2 สัดส่วนการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน ยกเว้นกรณีจ าเป็นและมีเหตุผลที่สมควร การจ้างแรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ในกรณีนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
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  3.1.3 การจ้างแรงงานเกษตรกรควรพิจารณาจากแรงงานที่มีความสามารถสอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการ และให้พิจารณาการจ้างแรงงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเป็นล าดับแรก และพิจารณาการด าเนินการในการ
จ้างแรงงานให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ชุมชนและกิจกรรมโครงการ  
 3.2 วัสดุอุปกรณ์ 
  3.2.1 การจัดซื้อจัดหาควรพิจารณาจากแหล่งในชุมชนเป็นล าดับแรก 
  3.2.2 กรณีท่ีมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ 
ระดับอ าเภอก าหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุ
ร้านค้าที่จัดซื้อ  
  3.2.3  ก าหนดเกณฑ์การจัดซื้อเครื่องจักร ต้องไม่เกิน 50 แรงม้า และวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ  
ไม่เกิน 300,000 บาท 
  3.2.4 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อสารเคมี เช่น ยูเรีย  
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท าปุ๋ยอินทรีย์ ก็สามารถจัดซื้อได้ 
 3.3 สถานที่ด าเนินการ  
  3.3.1 กรณเีป็นสถานที่สาธารณะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแล ทั้งนี้ 
กรณีท่ีต้องขอใช้พ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอ าเภอให้ด าเนินโครงการในลักษณะเป็นการขอใช้พื้นที่เป็นการ
ชั่วคราว (โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ยืนต้นเพราะจะต้องไปด าเนินการตามกฎหมายที่ดิน) เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ที่อยู่ในพ้ืนที่ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนที่จะเสนอให้นายอ าเภอพิจารณาอนุญาต 
  3.3.2 กรณเีป็นสถานที่ส่วนบุคคล ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการนั้นๆ   
 3.4 ไม่เป็นการก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างถาวรขึ้นใหม่ รวมถึงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสิ่งก่อสร้าง
ถาวร ยกเว้น การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด เพาะช า ผลิตพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และโรงเรือนชั่วคราวอื่นๆ 
 3.5 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการจาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.6 มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีท่ีมีการอนุมัติโครงการ และสามารถด าเนินการและเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จ ภายในเดือน กันยายน 2560 
 3.7 ให้ค านึงถึงข้อมูลความต้องการด้านการตลาด ทั้งภายในท้องถิ่น ภายในประเทศ การส่งออกไป
ต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ รวมทั้งพิจารณาถึงข้อมูลปริมาณน้ า สภาพภูมิสังคม และแผนการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (zoning) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
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แนวทางก าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการจ้างงาน ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 8) และเรื่อง อัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) และค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยมีแนวปฏิบัติในการก าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงาน 
และวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้  
 
 1. นิยามศัพท์และความหมาย 
  1.1 ลักษณะของการจ้างงาน หมายถึง  
   1.1.1 การจ้างแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงาน  
    1.1.2 การจ้างแรงงานฝีมือ  
   1.1.3 การจ้างแรงงานตามลักษณะงาน ทั้งนี้ เป็นการก าหนดตามชนิดและคุณภาพงาน 
  1.2 ลักษณะงบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ โครงการ ไม่รวม
ค่าแรงงานเกษตรกร ได้แก่ 
   1.2.1 ค่าวัสดุ ค่าเช่า ส าหรับด าเนินกิจกรรมที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน หรืองบลงทุนคงที่ เช่น 
    - ค่าวัสดุในการปรับปรุงโรงเรือนตามเง่ือนไขโครงการ   
     - ค่าวัสดุค่าเช่าอุปกรณ์  
     - ค่าวัสดุถาวร (ประเภททุนคงที)่ ส าหรับกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8  กลุ่ม  
   1.2.2 ค่าวัสดุหมุนเวียน หรือวัสดุสิ้นเปลืองในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8  กลุม่ 
 
 2. การจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์   
  2.1 การจ้างแรงงาน  
   2.1.1 ค่าแรงทั่วไป อ้างอิง ตามมาตรฐานแรงงานขั้นต่ า 
   2.1.2 ค่าแรงงานฝีมือ อ้างอิง ตามมาตรฐานส านักงานแรงงานจังหวัด 
   2.1.3 ค่าแรงจ้างเหมาตามชิ้นงาน ให้อ้างอิงจากการจ้างงานที่หน่วยงานเคยมีการจ้างงานไว้(ส าหรับการ
ผลิตศัตรูธรรมชาติใช้เกณฑ์ อ้างอิงของกรมส่งเสริมการเกษตร) 
   2.1.4 แรงงงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีการก าหนดไว้ ให้พิจารณาจากการจ้างงานในท้องถิ่น  โดยให้คณะ
กรรมการฯ ระดับอ าเภอพิจารณา  
  2.2 วัสดุอุปกรณ์ 
   2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐานราคาให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น 
   2.2.2 กรณีท่ีมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับ
อ าเภอก าหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุร้านค้าที่
จัดซื้อ 
   2.2.3 ก าหนดเกณฑ์การจัดซื้อเครื่องจักร ต้องไม่เกิน 50 แรงม้า และวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ  
ไม่เกิน 300,000 บาท 
   2.2.4 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อสารเคมี เช่น ยูเรีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการท าปุ๋ยอินทรีย์ ก็สามารถจัดซื้อได้ 

 
 
 
 
 

http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/prakad_wage6_for30jan2016_001.pdf
http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/prakad_wage6_for30jan2016_001.pdf
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือบริหารการด าเนินงานโครงการใน
ระดับอ าเภอ 
 1.3 จัดเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร กลุ่มสมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เก่ียวข้อง  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เข้าร่วมประชุมในการจัดเวทีชุมชน เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนที่ก าหนด เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
 1.4 การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเกิดความชัดเจน ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ    
  1.4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจให้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ประธาน ศพก. 77 จังหวัด และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  
  1.4.2 ระดับจังหวัด ท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ/
จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1.4.3 ระดับอ าเภอ ท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 2.1 การจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน 
  คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จัดท าเวทีชุมชนในคราวเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตาม
ข้อ 1.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยมีระเบียบวาระ และสาระส าคัญ
ของการจัดเวทีชุมชน ดังนี้ 
   2.1.1 การคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
  2.1.2 เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชนในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท จากการเสนอข้อมูลและ
ความต้องการของชุมชนเพ่ือจัดท าเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
กรณีท่ียังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม 
  2.1.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน  
   1) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และจ านวนผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ 3) 
   2) กลุ่มสมาชิกในชุมชน มอบหมายเปิดบัญชีและการเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 คน และจ านวนผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ 3) 
   3) เงื่อนไขผู้มีอ านาจเบิกจ่าย  
   3.1) วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จ านวน 5 คน  
ผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่ม จ านวน 3 คน 
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   3.2) วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จ านวน 7 คน 
ผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่ม จ านวน 5 คน ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่มต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ท าสัญญายืมเงินกับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

 2.2 จัดท ารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
  คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ร่วมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชนจัดท ารายละเอียดโครงการ ตามแบบเสนอโครงการฯ 
(แบบ 9101-1) 

 2.3 เสนอโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
  คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน รวบรวมโครงการของชุมชน ตามข้อ 2.2 เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
ผ่านเกษตรอ าเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ตามแบบสรุปการขอรับการสนับสนุน
โครงการของชุมชน (แบบ 9101-2) 

 2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ  
  2.4.1 คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชนที่ผ่าน
ความเห็นชอบ ตามข้อ 2.3 พร้อมจัดท ารายงานการประชุม โดยพิจารณาตามกลุ่มโครงการ/กิจกรรม และเงื่อนไข
โครงการ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) กรณีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ ให้เสนอส านักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือรวบรวม และจัดส่งส านักจัดท า
งบประมาณเขตพ้ืนที่ (CBO) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   2) กรณีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ส่งกลับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอพิจารณาต่อไป 
   3) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติระดับอ าเภอ  
(แบบ 9101-3) 
 2.4.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการที่ไม่อยู่ภายใต้
กรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
โครงการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ พร้อมจัดท ารายงานการประชุม และเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  1) กรณีโครงการได้รับการอนุมัติ เสนอส านักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือรวบรวม และจัดส่งส านักจัดท า
งบประมาณเขตพ้ืนที่ (CBO) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  2) กรณีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ส่งกลับส านักงานเกษตรอ าเภอ และส่งต่อคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด พิจารณาต่อไป  
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ 9101-4) 

 2.5 รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
  ส านักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการอนุมัติโครงการ ที่ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ  
ตามข้อ 2.4.1 วงเล็บ 1 และข้อ 2.4.2 วงเล็บ 1 และจัดท าแบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ (แบบ 9101-9) พร้อมจัดส่งส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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 2.6 การด าเนินงานโครงการ  
  เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน กลุ่มสมาชิกในชุมชน 
ตามล าดับแล้ว กลุ่มสมาชิกในชุมชนเริ่มด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ  

 2.7 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความโปร่งใส  
  2.7.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ การจ้างแรงงานเกษตรกร (พิจารณาการ
จ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนที่มีรายได้น้อยเป็นล าดับแรก) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส 
   2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
   4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  2.7.2 คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ  
   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
   2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเกษตรอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าในฐานะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
   4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  2.7.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  
   แต่งตั้งคณะท างานตามความจ าเป็น โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก SC เป็นหัวหน้าคณะท างาน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดและมีเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด เป็นเลขานุการคณะท างาน  
   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการใน
พ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
   2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุก
สัปดาห์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด  
   4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
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  2.7.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  
   กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ดังนี้ 
   1) ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย  
    - พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3 
    - พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7 
    - พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8 
    - พ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9 
โดยแต่ละคณะมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจ าเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่รับผิดชอบ  
    1.1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ 
    1.2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
   2) ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9  
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน กรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กรเกษตรกรตามความจ าเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    มีหน้าที่รับผิดชอบ  
    2.1) ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ 
    2.2) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
    2.4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  2.7.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
   แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะท างานหรือคณะเจ้าหน้าที่  
   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   1) ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 



18 
 

   2) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   3) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   4) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกสัปดาห์ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ  
   5) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่  
    5.1) จัดท าแผนการลงพ้ืนที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ทุกชุมชนใน
พ้ืนที่ ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ 
    5.2) คณะกรรมการหรือคณะท างานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ชุมชน ทุกชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 

  2.7.6 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   1) ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ในช่วงระหว่างการด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   2) รายงานผลการด าเนินงาน ตามข้อ 2.7.6 วงเล็บ 1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ  
   3) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
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แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
1. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
1.1 ขั้นตอนการรับเงินโครงการจากส านักงบประมาณ  

เมื่อส านักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กรมสง่เสริมการเกษตร 
ด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินในระบบ GFMIS 

      1.2  ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
             1.2.1  กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด ในระบบ GFMIS ตามเป้าหมายการจัดแบ่งพ้ืนที่ในอ าเภอ  เพ่ือการบริหาร
การพัฒนาการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
จ านวน 9,101 ชุมชน งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร ชุมชนละ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 22,752,500,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
             1.2.2 ด าเนินการโอนเงินให้ส านักงานเกษตรจังหวัด  พร้อมแจง้ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
             หลักฐานประกอบการโอนเงิน 
    (1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน 
         (2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
      (3) เป้าหมายการจัดแบ่งพ้ืนที่ในอ าเภอเพ่ือการบริหารการพัฒนาการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

      1.3 การรับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ 
            1.3.1 ตรวจสอบหนังสือจากส านักงานเกษตรจังหวัด ที่แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรว่ามีเงินโครงการ เหลือจ่าย พร้อม
แสดงเหตุผลรายชุมชนที่ไม่ขอสนับสนุนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน และแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน   
            1.3.2 ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือตัดคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 

      1.4 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 
            1.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
            1.4.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
   1.4.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS 
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 2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของส านักงานเกษตรจังหวัด 

 
      2.1 ขั้นตอนการรับเงินจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
            เมื่อได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตร
จังหวัดต้องตรวจสอบจ านวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการให้ถูกต้องตรงกับท่ีได้เสนอไว้ 

      2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

            กรณีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
            2.2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ดังนี้ 
                     (1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ       
จากคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ และเห็นชอบจากส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว  

           (2) รายงานผลการจัดเวทีชุมชน 
            (3) หนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์ที่ดิน (ถ้ามี) 
                     (4) บันทึกข้อตกลง จ านวน 2 ฉบับ 
                     (5) ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
และเอกสารตามที่โครงการก าหนด 
            2.2.2 รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
   2.2.3 เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ จัดท าทะเบียนคุม       
การจัดสรรเงินโครงการ  

  2.2.4 เกษตรจังหวัดอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ชุมชนที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ และเห็นชอบจากส านักจัดท างบประมาณเขต
พ้ืนที ่และท าบันทึกข้อตกลง จ านวน 2 ฉบับ (คณะกรรมการชุมชนเก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 1 ฉบับ) 
             2.2.5 ด าเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ ขบ.02 โดยระบุงบประมาณ   
ตามแหล่งของเงินที่ได้รับสนับสนุนโครงการ 
             2.2.6 จัดท าหนังสือถึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) สาขา.........................                 
(สาขาภายในจังหวัด) เพ่ือด าเนินการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “ธนาคาร             
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา...............” ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” แนบรายละเอียดการโอนเงิน
โครงการ และเขียนใบฝากเงินของแต่ละคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามข้อ 2.2.4 เพ่ือไม่ให้เสียค่าธรรมเนียม 
ในการโอนเงิน 
  2.2.7 ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าใบส าคัญรับเงิน (บช.02) ส าหรับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน              
ที่โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับลงนามผู้จ่ายเงิน 
            2.2.8 แจ้งการโอนเงินโครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พร้อมแนบใบส าคัญรับเงิน (บช.02)  ให้ประธาน/
กรรมการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนลงนามรับเงิน    
            2.2.9 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอเพ่ือทราบผลการพิจารณาโครงการ และการโอนจัดสรรให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
            2.2.10 บันทึกการขอเบิกเงิน/การจ่ายเงินในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03) 
   2.2.11 รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบ 
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         กรณีไม่ได้รับความเห็นชอบโครงการ 
    (1) คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอจะเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการ 
    (2) เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบ ให้ด าเนินการตามข้อ 2.2.2 – 2.2.11  

      2.3 ขั้นตอนการคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ กรณีที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนไม่ได้เสนอโครงการ 
             กรณีที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนไม่ได้เสนอโครงการ ส่งผลให้มีเงินเหลือจ่าย ส านักงานเกษตรจังหวัดท า
หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุจ านวนเงินเหลือจ่ายและอ้างอิงเลขท่ีหนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ
โครงการ 

      2.4  ขั้นตอนการคืนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ 
              2.4.1 จัดท ารายงานรายรับ-รายจ่าย (บช.05) โดยตรวจสอบกับใบส าคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง และแจ้ง 
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชี “ส านักงานเกษตรจังหวัด.......................” ที่เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ      
ที่รองรับเงินนอกงบประมาณ ของส านักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับเงินโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ      
เช่น ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของส านักงานเกษตรจังหวัด.........................”)  
              2.4.2 เกษตรจังหวัดอนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ โดยเขียนเช็ค สั่งจ่าย 
“กระทรวงการคลัง” เพื่อเบิกเกินส่งคืน กรณีรับและคืนเงินภายในปีงบประมาณเดียวกัน หรือเพื่อส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน กรณีรับและคืนเงินข้ามปีงบประมาณ 
              2.4.3 จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินโครงการในภาพรวมของส านักงานเกษตรจังหวัด (บช.03)         
และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ 
 

      2.5  การจัดท าบัญชีและการรายงานผล 
 

    2.5.1 บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย โอนเงิน ในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินโครงการของส านักงาน
เกษตรจังหวัด (บช.03) 

2.5.2 รายงานรายรับ-รายจ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (บช.04) 
         2.5.3 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ จัดท ารายงานรายรับ-รายจ่าย (บช.05) ส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ 
     2.5.4  จัดเก็บเอกสารที่ เกี่ยวข้องรวมถึงใบส าคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริงของกลุ่มสมาชิกในชุมชน                 
ไว้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 

 

      2.6  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

           2.6.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS 

           2.6.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่  7 กันยายน 2548             
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

    2.6.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS 

           2.6.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554  
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 

             2.6.5 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
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             2.6.6 ก ากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน        
ตามโครงการที่ก าหนด  
 

3. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
 

3.1 ขั้นตอนการรับเงินจากส านักงานเกษตรจังหวัด 
 3.1.1 เปิดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี “โครงการ 9101         
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชน (ชื่อชุมชน)..........อ าเภอ..........” ตาม
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ หน้า 14 ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สามารถน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมของชุมชน 

3.1.2 ลงนามในบันทึกข้อตกลง การรับเงินโครงการ ระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัด โดยเกษตรจังหวัด             
กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จ านวน 2 ฉบับ  

3.1.3 เมื่อส านักงานเกษตรจังหวัดโอนเงิน/แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงินพร้อม ลงนามใบส าคัญ  
รับเงิน (บช.02) และเก็บบันทึกข้อตกลงไว้ทีค่ณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  จ านวน 1 ฉบับ 

3.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
          3.2.1 เมื่อจัดท าสัญญายืมเงินจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนอนุมัติให้ถอนเงินจาก
บัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เข้าบัญชี กลุ่มสมาชิกใน
ชุมชนที่ได้ผ่านการอนุมัติโครงการและได้รับโอนเงินจากส านักงานเกษตรจังหวัดแล้ว เข้าบัญชีธนาคาร เพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การ เกษตร (ธ .ก . ส . )  ชื่ อบัญชี  “ โครงการ  9101 ตามรอยเท้ า พ่อ  ภายใต้ ร่ มพระบารมี  
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ชื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน).....ต าบล..........อ าเภอ……........” โดยเขียนใบฝากเงินของ
แต่ละกลุ่มสมาชิกในชุมชน เพ่ือไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน           
          3.2.2 แจ้งการโอนเงินโครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังกลุ่มสมาชิกในชุมชน พร้อมแนบใบส าคัญรับเงิน (บช.02)   ให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน 
ลงนามรับเงิน รวมทั้งส่งสัญญายืมเงินที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน เก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 1 ฉบับ   
   3.2.3 เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน ใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ให้เรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน หากไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายให้น าใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้ขายลงลายมือชื่อรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
 3.2.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
          (1) สัญญายืมเงิน 
          (2) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

    3.3 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ 
 3.3.1 กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานเกษตรจังหวัด (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของจังหวัด) 
 3.3.2 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริงให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
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4. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
 

        4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน  
     (1) ผู้แทนกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับมอบหมายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการเกษตร
อย่างยั่งยืน กลุ่มสมาชิกในชุมชน...(ระบุชื่อกลุ่ม).....ต าบล..........อ าเภอ……….” เพ่ือรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนและ
ส่งส าเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สามารถน าไปใช้จ่ายใน
กิจกรรมของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
     (2) กลุ่มสมาชิกในชุมชนมอบหมายผู้แทนโดยระบุชื่อ-สกุล พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
 เพ่ือด าเนินการจัดท าสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ฝ่ายละ 1 ฉบับ (แบบสัญญายืมเงินตามที่     
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด) 
     (3) เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้รับแจ้งการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ตรวจสอบความถูกต้อง    
 (ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร) 
     (4) เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชนใช้จ่ายเงินโครงการ 
         กรณีจ่ายค่าวัสดุ เมื่อจัดซื้อวัสดุเพ่ือด าเนินการตามโครงการแล้วให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย        
เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
         กรณีการจ้างงาน เมื่อจ่ายค่าแรงงานให้แก่เกษตรกร ตามงวดของงานจะต้องเรียกส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกร เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน โดยเขียนใบฝากเงินของ
เกษตรกรแต่ละราย เพ่ือไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ า ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 8) และแนวทางก าหนดมาตรฐาน การจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์  

         4.2 การจัดท าบัญชีและการรายงานผล 
      (1) จัดท าบัญชีและรายงานตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
      (2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน 
      (3) ก ากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณโครงการอย่างเคร่งครัด 

         4.3 เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
      (1) จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
      (2)  กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
       (3) ส่งหลักฐานตามข้อ 1 พร้อมส าเนาใบน าฝากเงินตามข้อ 2 และหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทั้งหมดให้
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาด าเนินโครงการ 

            4.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
       (1)  สัญญายืมเงิน 
       (2) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) 
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
กรณีโครงการตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ส านักงบประมาณ 

1.โอนจัดสรรงบประมาณ 
 

                 การขอรับเงิน 

         การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน 
 

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ 
 

บันทึกผ่านระบบ GFMIS                   
ตามระเบียบการเบิกจ่าย                           

เงินงบประมาณ 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัด   

ค่าแรงงาน 
 

ค่าวัสด ุ
 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันท าการ 
หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ 
 

คณะกรรมการฯ
ระดับอ าเภอ 

 

 
 

คณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน 

 

 

 

สงป.1-18 
 
 

 

3.เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมเอกสาร
แนบ 
 

4.ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติ
โครงการ 
        รวบรวมส่ง 

 
5.พิจารณาเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติงาน/ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 7.โอนเงิน/แจ้งผล 

การโอนเงิน 
- บันทึกข้อตกลง  
จ านวน 2 ฉบับ 
- จัดท าใบส าคัญรับเงิน 
 

แจ้งผลการโอนเงิน 
 

กลุ่มสมาชิก 
ในชุมชน 

 

 
 

8.โอนเงิน 
- สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
- จ่ายเงินโดยน าฝากเข้าบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
 
 
 
 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย์ 
 

จัดท าหลักฐานการจ่ายค่าแรงงาน 
และจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี
เกษตรกร  
 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย์ 
 

6.แจ้งผล 
 

9.จ่ายเงิน  

หลักฐานการจ่ายเงิน 
 

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย์ 
   
 

 จัดเวทีชุมชน 
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
กรณีโครงการท่ีนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเกษตรจังหวัด   คณะกรรมการฯ
ระดับอ าเภอ 

 

 
 คณะกรรมการฯ 

ระดับชุมชน 

 

 
 

3. เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมเอกสาร
แนบ 
 

4. ส่งโครงการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข 
 

8.โอนเงิน/แจ้งผล 
การโอนเงิน 
- บันทึกข้อตกลง  
  จ านวน 2 ฉบับ 
- จัดท าใบส าคัญรับเงิน 
 

แจ้งผลการโอนเงิน 
 

ค่าแรงงาน 
 

ค่าวัสด ุ
 

กลุ่มสมาชิก 
ในชุมชน 

 
 

9.โอนเงิน 
- สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
- จ่ายเงินโดยน าฝากเข้าบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
 
 
 
 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย์ 
 

จัดท าหลักฐานการจ่ายค่าแรงงาน 
และจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี
เกษตรกร  
 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย์ 
 

หลักฐานการจ่ายเงิน 
 

สงป.1-18 
 
 

 

6.พิจารณาเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติงาน/แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
 

7.แจ้งผล 
 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
   ประเภทออมทรัพย์ 
   
 

บันทึกผ่านระบบ GFMIS                   
ตามระเบียบการเบิกจ่าย                           

เงินงบประมาณ 
 

ส านักงบประมาณ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันท าการ 
หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ  
 

1.โอนจัดสรรงบประมาณ 
 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

 

 
 

5. พิจารณา/แจ้งผล 
             อนุมัติโครงการ 

 

                 การขอรับเงิน 

         การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน 
 

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ 
 

10.จ่ายเงิน  
 

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 จัดเวทีชุมชน 
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ขั้นตอนการส่งคืนเงินที่ไมไ่ด้จัดสรรและเงินเหลือจ่าย 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
- ส่งใบส าคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง 

- โอนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน 
5 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ  
 
 

ส านักงบประมาณ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด   

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 

คณะกรรมการฯ
ระดับอ าเภอ 

 

 
 

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

 

 
 กลุ่มสมาชิกใน

ชุมชน 

 

 
 

- รายงานผลการติดตามโครงการ 
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
- ส่งใบส าคัญเบิกจ่ายเงินฉบับ
จริงและหลักฐานการโอนเงินคืน 
(ถ้ามี) ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ 
 

กรณีเงินเหลือจ่าย 
- ส่งคืนงบประมาณในระบบ GFMIS 
  ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
- จัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงิน 
 

  กรณีไม่ได้จัดสรรเงิน 
  - ท าหนังสือแจ้งกรมฯ อ้างอิง 
  เลขที่หนังสือที่อนุมัติโครงการ 
 

ส่งคืนงบประมาณในระบบ 
GFMIS 

 

- น าส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ 

 
 

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
- ส่งใบส าคัญเบิกจ่ายเงินฉบับ
จริง ภายใน 7 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ 
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตทิางการเงินการบัญชี 
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเบิกเงิน  
การขอเบิก 
เมื่อคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ
อนุมัติโครงการ ส านักจัดท า
งบประมาณพ้ืนทีเ่ห็นชอบโครงการ 
และหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงินแล้ว 
 
ระบบประมวลผลจะเกิดคู่บัญชี
อัตโนมัติ 
 
 
 
กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงาน  
(บัญชีรับเงินจากคลัง) 
 
 
 
 

 
 

ZFB60_K8 
แบบ ขบ 02 

 
 
 
 

 
 

เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการ
ด าเนินงาน-ภาคครัวเรือน 
       เครดิต ใบส าคัญค้างจ่าย 
 
 
 
เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 
       เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-
หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล 
 
 
เดบิต เงนิฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 
        เครดิต ค้างรบัจากกรมบญัชีกลาง 
 
 
 

 
 

5107010104 
 

2102040102 
 
 
 

1102050124 
4307010106 

 
 
 

1101020603 
1102050124 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-
กรมบัญชีกลางโอนงบอุดหนุน 
ให้หน่วยงาน  
       เครดิต  ค้างจ่ายส่วนราชการ 
 
เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ 
       เครดิต เงินฝากส าหรับการ
จ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 
ให้ส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5209010106 
 
 

2116010102 
 

2116010102 
1101020202 
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ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
1.3 

 
 
 
 
 

หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายช าระเงิน
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดยเขียนเช็ค 
สั่งจ่าย “ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
...............”  ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” 
พร้อมกับแนบรายละเอียดการจัดสรร
เงินโครงการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม 
ในการโอนเงิน) 
 

ZF_53_PM/ 
แบบ ขจ.05 

เดบิต ใบส าคัญค้างจ่าย 
       เครดิต เงินฝากธนาคาร      
(เงินงบประมาณ) 

2102040102 
1101020603 

  

2 
2.1 

 
 
 
 
 
 

2.2 

รับเงินเหลือจ่ายโครงการ (ถ้าม)ี 
  เมื่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
น าฝากเงินเหลือจ่ายโครงการ  
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณของส านักงานเกษตร
จังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับโครงการใด
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ) 
 
 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้ถอน
เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณ เขียนเช็คสั่งจ่าย  
“กระทรงการคลัง” 
 

 
ZRP_RE 
บช.01  

ประเภทเอกสาร RE 
 
 
 
 

ZF_02_PP 
บช.01  

ประเภทเอกสาร PP 
 
 
 

 
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบัน
การเงิน 
       เครดิต เงินรับฝากอ่ืน 
 
 
 
 
เดบิต เงินรับฝากอ่ืน 
        เครดิต เงินฝากออมทรัพย์    
ที่สถาบันการเงิน 
 

 
1101030102 

 
2111020199 

 
 
 
 

2111020199 
1101030102 
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ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
 
 

 

การเบิกเกินส่งคืน (ถ้ามี) ด าเนินการ
ต่อจากข้อ 2 
  ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน 
กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก 
  อ้างอิง ปี ค.ศ. จ านวน 2 หลัก + 
เลขที่ ขบ. จ านวน 10 หลัก + 
บรรทัดรายการ คชจ. จ านวน 3 หลัก 
 
บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน 
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจ านวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGL_DB4 
แบบ บช 01  

ประเภทเอกสาร BD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินสดในมือ 
       เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101010101 
2116010104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 

เมื่อหน่วยงานน าเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
ให้ใช้ใบน าฝากเงิน Pay in Slip 
เลือก “เบิกเกินส่งคืน” และธนาคาร
ส่งข้อมูล Bank Statement เข้าสู่
ระบบ GFMIS จะได้เอกสารประเภท 
CJ 
 
บันทึกการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZRP_R6 
แบบ นส 02-1 

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 
หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง 
        เครดิต พักเงินน าส่ง 
 
 
 
 
เดบิต พักเงินน าส่ง 
        เครดิต เงินสดในมือ 

5209010112 
 
 

1101010112 
 
 
 
 

1101010112 
1101010101 

เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง  
       เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน 
กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืน
จากหน่วยงาน 

1101020301 
 

4307010112 
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ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
3.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี

เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
 

ZGL_BE 
แบบ บช 01 

ประเภทเอกสาร BE 

เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
        เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ
การด าเนินงาน-ภาคครัวเรือน 

2116010104 
5107010104 

 

  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
 
 
 

4.2 

การเบิกเกินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ 
(ถ้ามี) ด าเนินการต่อจากข้อ 2 
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน 
กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก 
  อ้างอิง ปี ค.ศ. จ านวน 2 หลัก + 
เลขที่ ขบ. จ านวน 10 หลัก + 
บรรทัดรายการ คชจ. จ านวน 3 หลัก 
 
บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนข้าม
ปีงบประมาณ  
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจ านวน 
 
เมื่อหน่วยงานน าเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
ให้ใช้ใบน าฝากเงิน Pay in Slip 
เลือก “รายได้แผ่นดิน” และธนาคาร
ส่งข้อมูล Bank Statement เข้าสู่
ระบบ GFMIS จะได้เอกสารประเภท CJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGL_DB4 
แบบ บช 01  

ประเภทเอกสาร BD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินสดในมือ 
       เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
 
 
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- 
หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง 
        เครดิต พักเงินน าส่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101010101 
2116010104 

 
 

5209010112 
 
 

1101010112 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง  
       เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน 
กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืน
จากหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101020301 
 

4307010112 
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ล าดับ รายการ 
ค าสั่งงาน บันทึกรายการบัญชี 
GFMIS หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

Web online ชื่อบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชี 
4.3 

 
 

4.4 

บันทึกการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 
ข้ามปีงบประมาณ 
 
บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
 
 
  

ZRP_R1 
แบบ นส 02-1 

 
ZGL_BF 

แบบ บช 01 
ประเภทเอกสาร BF 

 

เดบิต พักเงินน าส่ง 
        เครดิต เงินสดในมือ 
 
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
       เครดิต เงินเหลือจ่ายปีเก่า 
 

1101010112 
1101010101 

 
2116010104 
4206010102 
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ภาคผนวก 
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เอกสารประกอบขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

 

ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
การเสนอโครงการ  
1. กลุ่มสมาชิกในชุมชน เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เลขานุการฯ) 

1.1 ตัวโครงการที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ตามแบบเสนอโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ (แบบ 9101-1)  
1.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.3 รายงานการประชุมที่มีสาระครบถ้วน 
1.4 แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอ าเภอ (แบบ 9101-5)
และ/หรือ หนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์ที่ดิน (แบบ 9101-6) 
1.5 ใบสืบราคาสินค้าละวัสดุในท้องถิ่น กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ช้ินที่มี
มูลค่าเกิน 10,000 บาท หรอืในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ
ก าหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย 
1.6 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ 

2. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เลขานุการฯ)เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับอ าเภอ (เกษตรอ าเภอ 
กรรมการและเลขานุการฯ) 
 

2.1 เอกสารการเสนอโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามข้อ 1.1 – 1.6 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
2.3 แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน (แบบ 9101-2) 

3. คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ (เกษตร
อ าเภอ กรรมการและเลขานุการฯ)  
    - เสนอส านักงานเกษตรจังหวัด (กรณี
โครงการที่เสนอตรงตามเงื่อนไข จ านวน 8 
กลุ่มกิจกรรม และคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
อนุมัติ)  
    - เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (กรณีโครงการ
ที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรม
โครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือ
โครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม) 
 

3.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ (แบบ 
9101-3) 
3.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
3.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 2.1 – 2.3  

4. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด จัดส่งให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

4.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (แบบ 9101-4) 
4.2 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ของจังหวัด 
4.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3 
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ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
การเสนอโครงการ (ต่อ)  
5. ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมโครงการ
และจัดท าแบบจัดท าแผนฯ โครงการเสนอต่อ
ส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) 

5.1 แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
(แบบ 9101-9) 
5.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3 (กรณโีครงการที่คณะกรรมการฯ 
ระดับอ าเภอ อนุมัติ) 
5.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 4.1 – 4.3 (กรณโีครงการที่คณะอนุกรรมการฯ 
ของจังหวัด อนุมัติ) 

6. ส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) 
ส่งคืนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6.1 แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
(แบบ 9101-9) 
6.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3 (กรณโีครงการที่คณะกรรมการฯ 
ระดับอ าเภอ อนุมัติ) 
6.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 4.1 – 4.3 (กรณโีครงการที่คณะอนุกรรมการฯ 
ของจังหวัด อนุมัติ) 

การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ 

 

7. ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดสรรเงินให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

7.1 หนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
7.2 หนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขา……..(ภายในจังหวัด) เพื่อแจ้งการจัดสรรเงิน 
7.3 เช็คส่ังจ่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขา……..ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” 
7.4 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.01) 
7.5 ใบน าฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
แยกแต่ละคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  

8. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
รับเงินจากส านักงานเกษตรจังหวัด 

8.1 บันทึกข้อตกลง (แบบ 9101-7) 
8.2 ใบส าคัญรับเงิน (บช.02) 
8.3 ส าเนาสมุดธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

9. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
โอนเงินให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน 

9.1 สัญญายืมเงิน (แบบ 9101-8) 
9.2 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
9.3 ใบน าฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
แยกแต่ละกลุ่มสมาชิกในชุมชน 

10. ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าทะเบียนคุม
การรับ-จ่ายเงิน 

10.1 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.01) 
10.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ 
10.3 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง (เมื่อส้ินสุดการด าเนินงานโครงการ) 
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ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
11. ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท า
รายงานการรับ-จ่ายเงิน จัดส่ง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

11.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03)  
11.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 

การส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
โครงการ (ถ้าม)ี เม่ือส้ินสุดการ
ด าเนินงานโครงการ 

 

12. กลุ่มสมาชิกในชุมชนส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน 

12.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
12.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 
12.3 ส าเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่ม
สมาชิกในชุมชน 
12.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จากบัญชีธนาคารของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
12.5 ใบฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าบัญชี
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

13. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

13.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
13.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 
13.3 ส าเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
13.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากบัญชี
ธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
13.5 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าบัญชีส านักงานเกษตรจังหวัด 

14. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนส่ง
หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 

14.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
14.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 
14.3 ส าเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าบัญชีส านักงานเกษตร
จังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองส าเนาถูกต้อง) 

15. คณะกรรมการฯ อ าเภอส่ง
หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงให้กับ
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

15.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 
15.2 ส าเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าบัญชีส านักงานเกษตร
จังหวดั (คณะกรรมการชุมชนรับรองส าเนาถูกต้อง) 
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ล าดับขั้นตอน เอกสารประกอบ 
16. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ด าเนินการ 
   - เบิกเกินส่งคืน กรณีรับ-จ่ายเงิน
ภายในปีงบประมาณเดียวกัน 
   - น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
กรณีน าส่งเงินข้ามปีงบประมาณ 

16.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 
16.2 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03)  
16.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย (บช.05)  
16.4 หนังสืออนุมัติให้น าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน/น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
16.5 ส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอกงบประมาณ    
ของส านักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีรองรับโครงการใดโครงการหน่ึงโดยเฉพาะ) 
16.6 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
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แบบเสนอโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 
๑. ชื่อโครงการ.............................................................................................................. 
ชื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม).................................................................................................... 
ชื่อชุมชน............................................................ต าบล............................อ าเภอ ...................................... 
จังหวัด................................... 
จ านวนงบประมาณที่เสนอขอ........................................................(บาท) 
 
 ประเภทของโครงการ(เคร่ืองหมาย  
  1. ด้านการผลิตพืช และ พันธ์ุพืช 
  2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
  3. ด้านการจัดการศัตรูพืช 
  4. ด้านฟาร์มชุมชน 
  5. ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  6. ด้านปศุสัตว์  
  7. ด้านประมง  
  8. ด้านปรับปรุงบ ารุงดิน 
  9. ด้านอ่ืนๆ.............................(ระบ)ุ.... 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

 เขียนพรรณนา บรรยายถึง 
 -  ความส าคัญของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนกับพื้นที่ 
 -  สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา 
 -  ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 -  ระบุส่ิงที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเสร็จส้ินการด าเนินงานโครงการ 
 -  มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  สามารถวัด/ประเมินผลได้ 

๔. เป้าหมาย 

 4.1 เป้าหมายบุคคล  
4.2 เป้าหมายพื้นที่ 
 

แบบ 9101-1 
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๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาเริ่มต้น – ส้ินสุดโครงการ 

๖. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

 -  ระบุกิจกรรมโดยเรียงล าดับตามระยะเวลาด าเนินงาน ก่อน – หลัง และแสดงปริมาณในแต่ละกิจกรรม ในลักษณะ
ของตาราง 
 -  แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากส้ินสุดโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 -  ระบุการเช่ือมโยงผลผลิตกับการตลาดหรือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 -  ระบุการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อด าเนินกิจ
ต่อไปหรือเพื่อต่อยอด 

๗. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

    แผนการปฏิบัติงาน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 -  ระบุจ านวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายเงินให้ละเอียด ชัดเจน 
 -  จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม รายการ ช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงิน 
 -  กรณีที่ค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็น แต่ต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๓๐ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มสมาชิกในชุมชนในพื้นที่หรือชุมชนจะได้รับจากโครงการ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๙.๑ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน .......................................................... 
 ๙.๒ กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุช่ือกลุ่ม) ............................................................... 
 
10. ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
  อนุมัติ    ไม่อนุมัต ิ

 
 

ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการฯ
(                                                 ) 
ต าแหน่ง.................................................. 

ลงชื่อ.................................................................. 
(                                                       ) 
          ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน 

ลงชื่อ.................................................................. 
(                                                       ) 
      ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด** 

  อนุมัติ    ไม่อนุมัต ิ
 
 

ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการฯ 
(                                                    ) 

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

**พิจารณาโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่
ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
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ตัวอย่างกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 
กิจกรรม ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.   
   -   
   -   
   -   
   -   
๒.   
   -   
   -   
   -   
   -   
๓.   
   -   
   -   
   -   
ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
โครงการ ................................................................... ยอดรวมงบประมาณ..........................................................................บาท 

หน่วย : บาท 

กิจกรรม แยกรายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมจ านวน 
ปี 2560 

(ใส่ตัวเลขงบประมาณเป็นรายเดือน) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ๑. ค่าวัสดุ        
     ค่าวัสดุก่อสร้าง        
     ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร        
     วัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร        
     อ่ืน ๆ        
 ๒. ค่าจ้างแรงงาน        
     แรงงานทั่วไป        
     แรงงานฝีมือ        
๒. ๑. ค่าวัสดุ        
     ค่าวัสดุก่อสร้าง        
     ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร        
     วัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร        
     อ่ืน ๆ        
 ๒. ค่าจ้างแรงงาน        
     แรงงานทั่วไป        
     แรงงานฝีมือ        
รวมเงินทั้งสิ้น     
สัดส่วนค่าจ้างแรงงาน ร้อยละ     
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เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ  

ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน 
  
๑. เอกสารตัวโครงการ 
 เอกสารที่เขียนตามแบบฟอร์มเสนอโครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน รายการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ/โครงการ 
๒. เอกสารการตั้งกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
 ประกอบด้วย กรรมการบริหาร กลุ่มสมาชิกในชุมชน และรายช่ือสมาชิกที่หน่วยงานรัฐรับรอง หรือประธาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง หรือเกิดขึ้นจากประกาศ หรือ พ.ร.บ. เช่น 
 -  ประกาศจัดตั้งการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรในชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 
 -  ประกาศมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
 -  พ.ร.บ. ที่จัดตั้งองค์กร/กลุ่ม 
 -  การจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกลุ่ม/องค์กรกับภาครัฐ 
 -  กิจกรรม/โครงการของรัฐ 
 

๓. รายงานผลการจัดเวทีชุมชน 
 รายงานผลการจัดเวทีชุมชนพร้อมลายเซ็นของสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เขียนโครงการขอรับ
การสนับสนุน โดยในรายงานผลการประชุมต้องมีมติในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

3.1 การเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชนเพื่อจัดท าเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนใน
รูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้ง
กลุ่ม 

3.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/การจัดท าโครงการตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ  
3.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน เป็นรายโครงการ 

4. หนังสือรับรอง/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน  
การใช้ประโยชน์ที่ดินของสาธารณะประโยชน์ หรือส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน 

 
ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดย  ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน และประธานกรรมการฯ ระดับชุมชน 
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แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ชุมชน............................................................ต าบล ....................................................อ าเภอ..................................จังหวัด.................................... 

วงเงินงบประมาณรวมได้ที่ขอรับการสนับสนุน ................................................ บาท 

วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ...........จ านวน....................โครงการ รวมจ านวนเงิน ........................................บาท 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) สัดส่วน
ค่าจ้าง
แรงงาน 

(ร้อย
ละ)** 

กลุ่มสมาชิกใน
ชุมชนผู้รับผิดชอบ 

จ านวน
เกษตรกร

ได้รับ
ประโยชน์ 

(ราย) 

เอกสารแนบ 

(ใส่เครื่องหมาย/ในข้อที่มี) 

ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
แรงงาน 

รวม 

เอกสาร
โครงการ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน
และการใช้
จ่ายเงิน 

รายงานผล
การจัดเวที

ชุมชน 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

รวม (จ านวนโครงการ)          

 

ทั้งนี้ได้แนบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วันที่ ........เดือน.................พ.ศ.................. ลงชื่อ .........................................เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

      (                                    )     
    

                   ลงชื่อ ...........................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

                                       (                                     ) 
** สัดส่วนค่าจ้างแรงงาน (ร้อยละ)  =    ค่าจ้างแรงงาน X 100 
                                                 จ านวนเงินรวมของโครงการ 
 

แบบ 9101-2 
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แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ ของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

อ าเภอ......................................................จังหวัด............................................ 

จ านวน...............ชุมชน จ านวน.....................โครงการ รวมจ านวนเงินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ .......................................บาท 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อชุมชน ชื่อ
โครงการ 

ประเภท
โครงการ 

ชื่อกลุม่
สมาชิก
ในชุมชน
ที่ขอรับ 

จ านวน
เกษตรกร

ได้รับ
ประโยชน ์

(ราย) 

 
งบประมาณ 

 
เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /) 

ผลการพจิารณา
อนุมัต ิ

ค่าวัสด ุ ค่าจ้าง
แรงงาน 

จ านวนรวม
เงิน 

จ้าง
แรงงาน
ในชุมชน 

 
สัดส่วน 

ค่าจ้างแรงงาน 

ความ
ครบถ้วน 
การผลิต 
การตลาด 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

การใช้
ประ  
โยชน์
ต่อ 

เนื่อง 

โครงการ
ไม่

ซ้ าซ้อน 
ด าเนิน
การได้
ทันท ี

เกณฑ์
มาตรฐา
นค่าจ้าง
แรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์ 

แผน 
ความ
เหมาะ 
สมของ

แผนงาน/
เงิน 

ความ
ครบถ้วน

ของเอกสาร
ประกอบ 

อนุมัติ ไม่
อนุมัติ 

ต้ั ง แ ต่
ร้ อ ย ล ะ 
30-49 

ร้อยละ 
50  
ข้ึนไป 

                     
                     
                     
                     
                     
รวม                     

 
  ลงชื่อ............................................เลขานุการฯ              ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 
          (                                   )            (                                         ) 
    เกษตรอ าเภอ ..............................................                     ต าแหน่ง .............................................. 
 
หมายเหตุ:  กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะกรรมการระดับอ าเภอ มีจ านวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น 
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สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด 
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

จังหวัด ................................... 

จ านวน ...............ชุมชน จ านวน.................โครงการ รวมจ านวนเงินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ .......................................บาท 
 

 
 
 
ที่ ชื่อ ชุมชน ชื่อ

โครงการ 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อกลุม่
สมาชิก
ในชุมชน
ที่ขอรับ 

จ านวน
เกษตรกร

ได้รับ
ประโยชน ์

(ราย) 

 
งบประมาณ 

 
เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /) 

ผลการพจิารณา
อนุมัต ิ

ค่าวัสด ุ ค่าจ้าง
แรงงาน 

จ านวนรวม
เงิน 

จ้าง
แรงงาน
ในชุมชน 

 
สัดส่วน 

ค่าจ้างแรงงาน 

ความ
ครบถ้วน 
การผลิต 
การตลาด 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

การใช้
ประ  
โยชน์
ต่อ 

เนื่อง 

โครงการ
ไม่

ซ้ าซ้อน 
ด าเนิน
การได้
ทันท ี

เกณฑ์
มาตรฐา
นค่าจ้าง
แรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์ 

แผน 
ความ
เหมาะ 
สมของ

แผนงาน/
เงิน 

ความ
ครบถ้วน

ของเอกสาร
ประกอบ 

อนุมัติ ไม่
อนุมัติ 

ต้ั ง แ ต่
ร้ อ ย ล ะ 
30-49 

ร้อยละ 
50  
ข้ึนไป 

                     
                     
                     
                     
                     
รวม                     

 
 
  ลงชื่อ............................................เลขานุการฯ              ลงชื่อ............................................ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
    (                                )                   (                                     ) 
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ..............................................     ผู้ว่าราชการจังหวัด .............................................. 
 
หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด มีจ านวนหลายแผ่น  
จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น 
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ตัวอย่าง 

แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอ าเภอ 

 
        ที่อยู่ ................................................. 
       วันที่..............เดือน.....................พ.ศ ๒๕60 
เรื่องขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ 
เรียน  นายอ า เภอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จั งหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ข้าพเจ้า...................ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจาก................................................................ 
อายุ...................ปี สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่................. ซอย.................................... 
ถนน...........................................   ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...........................  โทรศัพท.์..................................... 
โทรสาร............................................. 
 ๑.มีความประสงค์จะในการใช้ที่สาธารณประโยชน์  
   เขียนพรรณนาบรรยายถึง  

- วัตถุประสงค์ในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ประจ าต าบล  เพ่ือใช้ในโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

- แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ๒. การขอใช้งานและพ้ืนที่ที่ใช้ 

     -   ระบุมติที่ประชุมของคณะกรรมการระดับชุมชน 
  -   ขนาดของพ้ืนที่ ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ 

 3. ระยะเวลาการใช้ ตั้งแต่วันที่    เดือน     พ.ศ. ถึง  วันที่    เดือน     พ.ศ. 
 4. ตัวแทนผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบในการใช้พื้นที่ 
               นาย/นาง/นางสาว....................................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติ 
ขอแสดงความนับถือ 

 

.............................................. 
(                           ) 

ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
 
 
*แนบพร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นค าขอ 
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ตัวอย่าง 

หนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์ที่ดิน 

ที่อยู่ ........................................... 
วันที่.......เดือน............พ.ศ. 2560 

  โดยหนังสือฉบับนี้(เจ้าของที่ดิน) ข้าพเจ้า ..................................................    อายุ ......... ปี 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 
................................. 
หมู่ที่............ถนน...........ตรอก.........../ซอย..............ต าบล………………อ าเภอ................. จังหวัด..................
รหัสไปรษณีย.์............... 
 
  ได้ยินยอมให้ กลุ่มสมาชิกชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)                           ชุมชน                        น                                                                                                           
ต าบล                  อ าเภอ                  จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ .............................  
  เข้าท าประโยชน์ในเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. .....................(ระบุกิจกรรม)  เนื้อท่ี ............ ไร่ ในท้องที่ หมู่ที ่.............. ต าบล ...................                                     
อ าเภอ.............................................จังหวัด..............................  เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินประเภท .......................
(ระบุประเภทของเอกสารสิทธิ์)  ระวาง............................... เลขที.่..............................พ้ืนที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม
พ้ืนที.่...................................... ไร่ 

2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีก าหนดระยะเวลา .............. ปี 
3. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับ

ผิดทางกฎหมายทุกประการ 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม   
     (                                                      ) 
ลงชื่อ                                                      ผู้รับความยินยอม   
     (                                                      ) 
ลงชื่อ                                                      พยาน 
     (                                                      ) 
ลงชื่อ                                                      พยาน 
     (                                                      ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมและส าเนากรรมสิทธ์ที่ดินด้วย 
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แนวทางการด าเนินงานการขอใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ 
 

๑.ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
ผู้ขอใช้จะต้องยื่นค าขอต่อนายอ าเภอท้องที่เพ่ือพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติลักษณะการ

ปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๒.ที่ราชพัสดุ 
ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ เมื่อได้รับความ

ยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว 

๓.ที่ดินในเขตปฏิรูป 

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆในเขตปฏิรูปที่ดินให้
ยื่นค าขอที่ส านักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ตามแบบที่ ส.ป.ก. จังหวัดก าหนด        
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔.ที่ดินเอกชน 

ยื่นขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองเป็นรายกรณีไป 
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บันทึกข้อตกลง 
การขอรับเงินอุดหนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัด............................................. 

“โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 
................................................. 

  บันทึกข้อตกลงนี้จัดท าขึ้น  ณ  (ส านักงานเกษตรจังหวัด.......)   
เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.  ระหว่าง  (ชื่อเกษตรจังหวัด)   
ต าแหน่ง  (เกษตรจังหวัด)   ในฐานะ  (ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร)  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุนงบประมาณ”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   (ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน) ต าแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
             (ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน) ต าแหน่ง        กรรมการฯ ระดับชุมชน   
  (ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน) ต าแหน่ง        กรรมการฯ ระดับชุมชน   
  (ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน) ต าแหน่ง        กรรมการฯ ระดับชุมชน   
  (ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน) ต าแหน่ง        กรรมการฯ ระดับชุมชน   
ในฐานะ         กรรมการฯ ระดับชุมชน   
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
  รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ 

1. จ านวนโครงการของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน    โครงการ 
1.1  ชื่อโครงการ         

กลุ่มสมาชิกในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม)                                                                                                  
งบประมาณ  ค่าแรงงาน    บาท   ค่าวัสดุอุปกรณ์       บาท 
งบประมาณรวม    บาท 

1.2 ชื่อโครงการ         
กลุ่มสมาชิกในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม)                                                                                 
งบประมาณ  ค่าแรงงาน    บาท   ค่าวัสดุอุปกรณ์       บาท 
งบประมาณรวม    บาท  
  1.3 ชื่อโครงการ         
กลุ่มสมาชิกในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม)                                                                                 
งบประมาณ  ค่าแรงงาน    บาท   ค่าวัสดุอุปกรณ์       บาท 
งบประมาณรวม    บาท 
 1.4 ชื่อโครงการ         
กลุ่มสมาชิกในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม) )                                                                                                                                                                
งบประมาณ  ค่าแรงงาน    บาท   ค่าวัสดุอุปกรณ์       บาท 
งบประมาณรวม    บาท 
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 1.5 ชื่อโครงการ         
กลุ่มสมาชิกในชุมชน    (ระบุชื่อกลุ่ม) )                                                                                 
งบประมาณ  ค่าแรงงาน    บาท   ค่าวัสดุอุปกรณ์       บาท 
งบประมาณรวม    บาท 
 1.6 …………………………………. 

2. รวมงบประมาณจ านวน  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   บาท 
เพื่อเป็นข้อตกลงในการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ ทัง้สองฝา่ยจึงท าบันทกึ 

ข้อตกลงโดยมีสาระส าคัญ  ดงันี ้
ผู้ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ  ตกลงจะปฏบิัติภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
(1) หลังได้รับเงนิจากโครงการ  จะด าเนนิโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เปา้หมาย  แผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการอย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยผู้สนับสนุนงบประมาณ  จา่ยเงินให้ผู้ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ  โดยฝากเงนิเข้าบัญชี 

ธนาคารของผูไ้ด้รับการสนับสนนุงบประมาณ 
(2)  ในการด าเนนิโครงการตามข้อ (1)  จะถือปฏิบัติตามระเบยีบ/ประกาศ/ค าสั่งของคณะ

กรรมการบริหารโครงการที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 
(3)  หากไม่ด าเนนิโครงการ  หรือด าเนินโครงการไม่เปน็ไปตามข้อ (1)  ผู้ได้รับการสนับสนนุ          

งบประมาณยนิยอมรับผิดช าระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้สนับสนนุงบประมาณ  โดยผู้สนบัสนุนงบประมาณมิ
ต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด 

หากผู้ได้รับการสนับสนนุงบประมาณไมช่ าระเงินทีไ่ด้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว  ผูส้นบัสนนุงบประมาณ
สามารถด าเนินคดไีด้ตามกฎหมาย 

 (4)  เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณจะรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้สนับสนนุงบประมาณทราบ  และหากมีเงินเหลือจา่ยจะสง่คืนให้ผู้สนับสนนุ
งบประมาณ  โดยการโอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้สนับสนุนงบประมาณ  ชื่อบัญชี   
    เลขที่บัญช ี  ภายใน  10  วันหลังจากเสร็จสิน้โครงการ 

บันทึกข้อตกลงนีท้ าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  และให้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบบั 
ทั้งสองฝา่ยได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามบนัทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็น

หลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
(ลงช่ือ).....................................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ           (ลงช่ือ)....................................ผู้สนับสนุนงบประมาณ 
     (                              )                  (                                ) 
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน....................................          เกษตรจังหวัด................................... 

(ลงช่ือ).................................ผูไ้ดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ               (ลงช่ือ)......................................พยาน 
     (                              )                                                        (                                ) 
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................           หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
               หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(ลงช่ือ)..................................ผูไ้ดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ              (ลงช่ือ).....................................พยาน 
     (                              )                                                         (                                ) 
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................           หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)..................................ผูไ้ดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ      (ลงช่ือ)..........................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ                            
     (                              )                        (                              )                                                                                                          
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................      กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................ 
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สัญญายืมเงิน 
“โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 

………………………………. 
  สัญญาฉบบันีจ้ัดท าขึน้ ณ..................................................................................................................... 
เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ.......................ระหว่าง........................................................................... 
ต าแหน่ง...................................................ในฐานะ............................................................................................................ 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม”  ฝา่ยหนึ่ง  กับ..................................................ต าแหน่ง...................................................... 
ในฐานะ.........................................................ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ยืม”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
  รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ 

1) ชื่อโครงการ.................................................................................................................................. 
2) กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)…………………………................................................................ 
3) กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ.......................................................................................................... 

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

..................................................................................................................................................... 
4)  งบประมาณ.......................................................................................................................บาท 

เพื่อเป็นข้อตกลงในการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ  ทัง้สองฝา่ยจึงท า                  
สัญญาขึ้น  โดยมีสาระส าคัญ  ดงันี้ 

 
ผู้ยืม  ตกลงจะปฏบิัติภายใต้เงือ่นไข  ดังนี้ 
(1)  หลังได้รับเงิน  จะด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  แผนปฏบิัติงาน             

และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอย่างมีประสทิธิภาพ  ดงันี้ 
(1.1) ค่าแรงงาน  จ านวนเงนิ........................................................................................บาท 
(1.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์  จ านวนเงนิ..................................................................................บาท 

โดยผู้ให้ยืมจะน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยืม  ชื่อบญัชี.....................................................
เลขที่บัญชี....................................................... 

(2) ในการด าเนินโครงการตามข้อ (1)  จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่งที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 
(3) หากไม่ด าเนนิโครงการ  หรือด าเนินโครงการไม่เปน็ไปตามข้อ (1)  ผู้ยืมยินยอมรับผิดช าระเงิน 

ที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้ให้ยืม  โดยผู้ให้ยืมมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนงัสือแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 9101-8 



      51 
 

 
หากผู้ยืมไม่ช าระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว  รวมทั้งคา่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้ยืม   

ผู้ยืมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายก าหนดนบัแต่วันทีไ่ด้รับเงินไปจากผู้ให้ยืม  รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้ยืม          
ด าเนินคดไีด้ตามกฎหมาย 

(4) เมื่อด าเนินการตามวัตถปุระสงคข์องโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ยืมจะรายงานผล                        
การด าเนินงานให้ผู้ให้ยืมทราบ  พร้อมส่งเอกสารการใช้เงิน  ภายใน  5  วัน  และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคนื                         
โดยการน าฝากเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารของผู้ให้ยืม  ชื่อบัญชี............................................................เลขที่บัญชี
.......................................................... ภายใน  5  วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

สัญญาฉบบันีท้ าขึ้นสองฉบบั  มขี้อความถูกต้องตรงกัน  และให้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบบั 
ทั้งสองฝา่ยได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามสัญญานีโ้ดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น                        

หลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
(ลงชื่อ).......................................ผู้ยืม                (ลงชื่อ)............................................ผู้ให้ยืม 
      (                              )                                          (                                ) 
ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)....................................     ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน............................. 

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม                (ลงชื่อ)............................................พยาน 
      (                              )                                                           (                                ) 
กรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)...................................     ตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชมุชน(ระบุชื่อกลุ่ม).......................   

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม                (ลงชื่อ).............................................พยาน 
      (                              )                                                            (                                ) 
กรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).................................       ตัวแทนกรรมการฯ ระดับชุมชน..................................... 
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* งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
* งบกลาง แบบ สงป.301/คปช.

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ R รายงานแผน
ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมการเกษตร รหสั : 07011 * รายงานผล

หน่วยนับ จ ำนวน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

จังหวัด..........................
      อ าเภอ.........................
           ต าบล...........................
                1. ชุมชน..............................
                    1.1 โครงการ...............
                    1.2 โครงการ...............
                2. ชุมชน..............................
                    2.1 โครงการ...............
                    2.2 โครงการ...............
           ต าบล...........................
                3. ชุมชน..............................
                    3.1 โครงการ...............
                    3.2 โครงการ...............
                4. ชุมชน..............................
                    4.1 โครงการ...............
                    4.2 โครงการ...............

รวมทัง้ส้ิน

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น พ.ศ.2560
โครงกำรยกระดับศักยภำพหมูบ้่ำนเพ่ือขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนวประชำรัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

ส่วนรำชกำร/ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัด/อ ำเภอ/
ต ำบล/หมูบ้่ำน/โครงกำร

รวมทัง้สิน้ กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยนเป้ำหมำย
ประเภท
รำยกำร

ประชำชนผู้
ได้รับ

ประโยชน์
(คน)

แบบ 9101-9 
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ค ำแนะน ำในกำรจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดท ำโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ  
ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงย่ังยืน 

……………………………. 

1. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด/อ ำเภอ 

1.1 เตรียมข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ชุมชนเป้าหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เข้าร่วมเวทีชุมชน เพื่อร่วมน าเสนอข้อมูล องค์ความรู้ในเชิงพ้ืนที่ต่อชุมชน ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ในการเขียนแผนงานโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน 

1.2 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เตรียมการด้านข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมเวทีตามแผนการจัดเวที 

๒. คณะกรรมกำรฯ ระดับชุมชน  
ด าเนินการจัดเวทีชุมชน ในพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือรวบรวมโครงการทีเกิดจากความต้องการของกลุ่ม

สมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ โดยด าเนินการ 
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/แจ้ง อปท. / ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้เกษตรกร 

และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้รับทราบ เพื่อเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน 
  ๒.๒ ประสานงานส านักงานเกษตรอ าเภอขอรับการสนับสนุนนักวิชาการเกษตร ผู้รู้ จาก
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มาเสนอข้อมูลและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน 

 ๒.๓ การด าเนินการจัดเวทีชุมชน เพ่ือรวบรวมปัญหา และความต้องการของชุมชน ควรมีการ
ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้ชัดเจน 

  - เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา และความต้องการของชุมชน จัดท าเป็นงานกิจกรรมด้านการเกษตรของ
ชุมชน 

  - ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอต่างๆ แล้วสรุปรายงานผลการจัดท า
เวท(ีตามแบบฟอร์ม) 

  - นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 
ผู้ช านาญการต่างๆ จากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ เป็นผู้น าเสนอข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน (ไม่ชี้น าโครงการ แต่ควรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ตัดสินใจ) 

  - กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้น าเสนข้อมูลและ
ปัญหาของชุมชน ร่วมวิเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการที่เป็นตามความต้องการของชุมชน ตามมติในเวทีชุมชน เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
วิธีการน าเสนอในเวทีชุมชน ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล ความเห็น การวิเคราะห์ปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

2.4 ท าการวิพากษ์แผน/โครงการแต่ละหมู่บ้านสรุปเป็นภาพรวมของต าบล เรียงล าดับ
ความส าคัญโครงการ โดยพิจารณาจาก 
  2.4.1 โครงการเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขโครงการที่ก าหนด 
  2.4.2 เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่ของต าบล 
  2.4.3 โครงการ/กิจกรรม มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงิน 
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  2.4.4 ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะด าเนินการในชุมชน โดยชุมชน (ความยุ่งยาก 
ซ้ าซ้อน ความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน) 
  2.4.5 ผลตอบแทนคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนใหญ่ 
  2.4.6 ความสามารถในการด าเนินการของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน ให้มี
ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5 มติการจัดเวทีชุมชน ควรมี 3 ประเด็น 
  2.5.1 คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการระดับชุมชน 
  2.5.2 มอบหมายผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน 
  2.5 3 เห็นชอบกิจกรรม/โครงการของชุมชน ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขโครงการ 
 

บทบำทวิทยำกรกระบวนกำรในกำรจัดท ำ 
โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

ในการจัดเวทีชุมชนเพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรม เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของส านักงานเกษตรอ าเภอ จะท าหน้าที่เป็ นวิทยากร กระบวนการ โดยมี
บทบาท ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดเวที/จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
2. เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับสภาพการเกษตร/นโยบาย โครงการรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจให้

ชุมชน สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ 
3. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มปัญหา 
4. เป็นผู้เปิดประเด็น – จับประเด็น สรุปประเด็นการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้5. 
เป็นพี่เลี้ยง – ที่ปรึกษา 
6. ผู้ประสานงาน/เชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพ องค์กรเกษตร กลุ่มปัญหาที่มี

ความคิดแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง/เป้าหมายเดียวกัน 
7. ควบคุมเวลา/สถานการณ์ให้เหมาะสม 
8. สร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง ให้เกียรติ ให้โอกาสซึ่งกันและกัน 
9. จัดท ารายงาน 
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กรอบรูปแบบกำรจัดเวทีชุมชน 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค ์

2. ผู้เข้ำร่วมเวท ี
 ตัวอย่างในการจัดเวทีชุมชน วันที่ .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................ 
 มีผู้เข้าร่วมจ านวน .......... คน ตัวอย่างผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย 

* คณะกรรมการบริหาร ศบกต.   * ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
* อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  * เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
* หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม                    

3. วิธีกำรจัดเวท ี
 * การกล่าวต้อนรับ 
 * การน าเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 

* การน าเสนอ ตรวจสอบ ข้อมูลพ้ืนที่ จ านวนคน ส ารวจวิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น และความต้องการ
ของชุมชน 
 * การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนระดมความคิดเห็น และน าเสนอข้อมูล
ในที่ประชุม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดตัวอย่างเช่น การตั้งค าถาม ดังนี้ 
   ค าถามท่ี 1. กิจกรรม/การด าเนนิชีวิตที่ผ่านมาของชุมชน 
   ค าถามท่ี 2. อุปสรรค/ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชน แนวทางการแก้ไข หรือพัฒนา 
   ค าถามท่ี 3. สิ่งที่เป็นศักยภาพของชุมชนหรือสิ่งที่ชุมชนภูมิใจ รวมถึงสิ่งที่ชุมชนคาดหวัง  
 * การประมวล สรุปผลมติที่ประชุม 
 * การวางแผนการด าเนินงาน 
 * รายงานผลสรุปการจัดเวทีตามแบบที่แนบ 
   - เรื่องเพ่ือทราบ/วัตถุประสงค์ 
   - การน าเสนอข้อมูลของผู้ร่วมจัดเวที และข้อเสนอความต้องการของชุมชน 
   - ข้อสรุปผลการจัดเวที 
   - มติที่ประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ/กลุ่มในการด าเนินงาน 
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แบบรำยชื่อผู้เข้ำร่วมจัดเวทีชุมชน 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมจัดเวทีชุมชน 
รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน ชื่อชุมชน............................. อ าเภอ..................................จังหวัด.............................. 
วันที่ .............................................................................................................................................................. 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
หมำยเลขบัตร
ประชำชน 

องค์กร/ที่อยู ่ โทรศัพท์ ลำยเซ็น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ............................................................................... 
อ าเภอ ............................................................................ จังหวัด ....................................................................... 
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ตัวอย่ำง 
แบบรำยงำนกำรจัดท ำเวทีชุมชน  

โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
 
1. รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด ตามแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ที่มีการลงลายมือชื่อไว้ 
2. มติที่ประชุม 
 2..1 ผลการคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการระดับชุมชน โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ 
 2..2 ผลการมอบหมายผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน โดยระบุชื่อ และต าแหน่งในคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน ของบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
 2. 3 ผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญโครงการ/กิจกรรมของชุมชน หรือของ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยแยกเป็นแต่ละโครงการของชุมชน หรือของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตัวอย่าง 
เช่น   
 โครงกำรล ำดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน  ผู้เสนอโครงการ................................... 
 ชื่อโครงการ.............................. 
 ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม) 
 เหตุผลความจ าเป็น 
 กิจกรรมหลักของโครงการ............... 
 วงเงินงบประมาณ........................... 
 จ านวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ 
 จ านวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 
 
 โครงกำรล ำดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน  ผู้เสนอโครงการ................................... 
 ชื่อโครงการ.............................. 
 ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม) 
 เหตุผลความจ าเป็น 
 กิจกรรมหลักของโครงการ............... 
 วงเงินงบประมาณ........................... 
 จ านวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ 
 จ านวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์  
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รำยละเอียดกำรจัดสรรเงิน 
โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด...................................................... 
 

ล ำดับ
ที ่

คณะกรรมกำรฯ ระดับชุมชน          
(ชื่อชุมชน) 

อ ำเภอ 
ชื่อบัญชีเงินฝำก       

ธ.ก.ส. 
สำขำ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

รวมทั้งสิ้น  
 

จ ำนวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 

บช.01 
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ใบส ำคัญรับเงิน 

โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
 

ที.่....ส านักงานเกษตรจังหวัด.(ระบุ)................................... 
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ................. 

 
                 ข้าพเจ้า.....................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................................. 

ถนน.........................................ต าบล.............................อ าเภอ..........................จังหวัด............................ 
ประธาน/กรรมการฯ ระดับชุมชน................(ชื่อชุมชน).................................อ าเภอ.................................. 
ได้รับเงินจาก.................ส านักงานเกษตรจังหวัด(ระบุ)........................ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

บำท สตำงค์ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม    
 
จ ำนวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)  
 

                                 ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน 
                              (............................................................) 

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

                                ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน 
                                 (..........................................................) 
                              ต าแหน่ง................................................... 
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ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด.......................................................................... 
ทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำยเงิน 

โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
ณ วันที่.................................................. 

                                                                                                                               
หน่วย : บำท 

ล ำดับ 
คณะกรรมกำรฯ          

ระดับชุมชน (ชื่อชุมชน) 
อ ำเภอ รำยรับ 

รำยกำรจ่ำย 
คงเหลือ หมำยเหตุ 

ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมทั้งสิ้น       
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โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด.......................................................... 
รำยงำนรำยรับ-รำยจ่ำย 

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

                     
            หน่วย : บำท 
รำยรับ :- 
 รับเงินสนับสนุนโครงการ      XXXX 
  รวมรำยรับ      XXXX 
รำยจ่ำย :- 
 ค่าวัสดุ         XXXX 
 ค่าแรงงาน       XXXX 
  รวมรำยจ่ำย      XXXX 
คงเหลือ ณ วันที่ ......................      XXXX 
 

 
 
 

หมายเหตุ   1. รายการจ่ายให้ระบุจ านวนเงินเฉพาะกิจกรรมที่ด าเนินโครงการจริงในเดือน 
            2. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 
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โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด.......................................................... 

รำยงำนรำยรับ-รำยจ่ำย 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2560 

 
                     

            หน่วย : บำท 
รำยรับ :- 
 รับเงินสนับสนุนโครงการ      XXXX 
  รวมรำยรับ      XXXX 
รำยจ่ำย :- 
 ค่าวัสดุ         XXXX 
 ค่าแรงงาน       XXXX 
  รวมรำยจ่ำย      XXXX 
คงเหลือ ณ วันที่  31 สิงหำคม 2560     XXXX 

 
 
 

 
หมายเหตุ     ท ารายงานรับ-จ่าย ภาพรวมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ 
         ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ 
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     ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 

วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมทั้งสิ้น   

 
จ ำนวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)  
 
ข้าพเจ้า.................................................................................................................... ........................ 

กลุ่มสมาชิกในชุมชน............(ระบุชื่อกลุ่ม).............................ต าบล........................................................ ..... 
อ าเภอ........................................................................  จังหวัด..................................................................... 

 
 
 

.............................................(ลงชื่อ) 
              (.................................................) 

                                                        วันที่............................................... 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ -  ลงชื่อผู้มีอ านาจในการจ่ายเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
   -  ใช้แบบ บช.06 หรือตามแบบฟอร์มที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
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