
  โครงการ 9101  
ตามรอยเท้าพ่อ  

ภายใตร้่มพระบารมี  
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



ระยะเวลาด าเนินการ  :  
           พฤษภาคม – ธันวาคม 2560 
 1. เตรียมการ เดือน พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 ๒. ด าเนินการโครงการ เดือน ก.ค.-5 ธ.ค. ๒๕๖๐
 ๓. เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของงบประมาณโครงการ ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ 

 4. เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือน

กันยายน 2560  
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  5 
ธันวาคม 2560 
  



  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ลักษณะกิจกรรม 
๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมทีส่ามารถด าเนินการได้ทันท ี 
    มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน 
๒. เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย  
    เพิ่มรายได้ ลดต้นทนุ เพิ่มผลผลิต และยกระดบั 
    มาตรฐานสินค้าภายใตก้รอบกิจกรรม 8 กิจกรรม 
๓. เป็นโครงการทีช่มุชนสามารถด าเนินการได้เอง  
    และใช้ประโยชน์ได้อย่างตอ่เนื่องหรอืเป็นการ 
    พัฒนาต่อยอดโครงการเดิม 
๔. เป็นโครงการทีม่ีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลติ  
    การตลาด และ/หรือ การน าไปใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตรอื่นๆ  

ให้เป็นการพิจาณาของคณะอนุกรรมการ 
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

ปศุสัตว์ 

การผลิตพืช
พันธุ์พืช 

การผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ 

ฟาร์ม 
ชุมชน 

การผลิต
อาหาร  

การแปรรูป 

การจัดการ 
ศัตรูพืช 

ประมง 

ปรับปรุง 
บ ารุงดิน 

กรอบกิจกรรม 
8 กลุ่มกิจกรรม 

ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 



  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ด้านการเกษตรอื่นๆ  
ให้เป็นการพิจาณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด 

ปศุสัตว์ 

การผลิตพชื
พันธุ์พชื 

การผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ 

ฟาร์ม 
ชุมชน 

การผลิต
อาหาร  

การแปรรูป 

การ
จัดการ 
ศัตรูพชื 

ประมง 

ปรับปรุง 
บ ารุงดิน 

กรอบกิจกรรม 
8 กลุ่มกิจกรรม 



  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

งบประมาณ 
งบบริหารโครงการ  
รวม 142.863 ล้านบาท 

สนับสนุนชุมชนเกษตร  
รวม 22,752.5 ล้านบาท 
(9,101 ชุมชน x 2.5 ล้านบาท) 

22,895.36 บาท 



  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 * เน้นการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชน 

   เป็นหลัก 
 * สัดส่วนจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 

 * การจ้างแรงงานเกษตรกรท่ีมีรายได้น้อย 

   เป็นล าดับแรก  

 * ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
  

เงื่อนไขโครงการ 



  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 จัดซื้อจัดหาวัสดุจากแหล่งในชุมชนเป็นล าดับแรก 

 สถานที่ด าเนินการ  

ต้องเป็นสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาต  

สถานที่ส่วนบุคคล ต้องมีเอกสารยินยอมลายลักษณ์อกัษร 

 ไม่ท าสิ่งก่อสร้างถาวรขึ้นใหม่/ไม่ปรับปรุง ต่อเติม  

อาคารสิ่งก่อสร้างถาวร ยกเว้น โรงเรือนชั่วคราวอื่นๆ 

 โครงการที่ขอจะต้องไม่ซ้ าซ้อน 

 ด าเนินการได้ทันทีและเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนด 

 ค านึงความต้องการด้านการตลาด และสภาพพื้นที่ 

เงื่อนไขโครงการ 



๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เตรียมการจัดเวทีชุมชน 

ประสานงานการ 

คัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ 

กษ. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

    จัดเวทีชุมชนและมีมติใน ๓ ประเด็น 

 คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการฯระดับชุมชน 

 มอบมายผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน 

 เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชน 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
     

คณะกรรมการฯระดับชุมชน ร่วมกับ ชุมชน 

 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ส่ง 

       คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ 

  ด าเนินการเปิดบัญชีกับ ธกส. 

 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
     คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ  

กรอบ ๘ กลุ่ม 

พิจารณาอนุมัติ 

ตรวจสอบ  

นอกเหนือของ  

๘ กลุ่ม 
ตรงตาม

เงื่อนไข  

ปรับปรุง 

แก้ไข 

ส่งคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด  

กรอบ ๘ กลุ่ม 

พิจารณาอนุมัติ 

ตรวจสอบ  

นอกเหนือของ ๘ กลุ่ม 

ตรงตามเงื่อนไข  ปรับปรุง แก้ไข 

คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด 

CBO 

สนง.เกษตรจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ตรวจสอบ  

CBO 

พิจารณาอนุมัติ 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

กรอบ ๘ กลุ่ม 

พิจารณาอนุมัติ 

นอกเหนือของ ๘ กลุ่ม 

ตรงตามเงื่อนไข  ปรับปรุง แก้ไข 

คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด 

สนง.เกษตรจังหวัด 



๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานงบประมาณ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

โอนจัดสรรงบประมาณ  

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



พิจารณาอนุมัติ 

ตรงตามเงื่อนไข  ปรับปรุง แก้ไข 

คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด 

CBO 

สนง.เกษตรจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ส านักงานจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 

กรอบ ๘ กลุ่ม 

ตรวจสอบ  

นอกเหนือของ ๘ กลุ่ม 

เห็นชอบแผนงานและแผนงบประมาณ 



๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ท าบันทึกข้อตกลง กับ คณะกรรมการฯ 

ระดับชุมชน ทีไ่ด้รับการอนุมัติโครงการแล้ว  

กลุ่ม/ชุมชนเจ้าของโครงการ 

ด าเนินการเปิดบัญชีกับ ธกส. 

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



โอนจัดสรรงบประมาณให้

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
แจ้งให้คณะกรรมการฯ 

ระดับอ าเภอ ทราบ  

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ท าบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  

ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว (๑๒ ก.ค. )  

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



โอนจัดสรรงบประมาณให้

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  

แจ้งให้คณะกรรมการฯ  

ระดับอ าเภอ ทราบ  

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

ท าสัญญาสัญญายืมเงินกับกลุ่ม

เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ  

สนง. กษจ.ท าบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน           

ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว  

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 



โอนจัดสรรงบประมาณให้
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  

แจ้งให้คณะกรรมการฯ  
ระดับอ าเภอ ทราบ  

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

ท าสัญญาสัญญายืมเงินกับกลุ่มเกษตรกร
ท่ีได้รับการอนุมัติโครงการ  

สนง. กษจ.ท าบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน           

ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว  

โอนเงินให้กลุ่ม 



๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ  

ด าเนินโครงการตามแผนงานและ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 



๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ  

เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า 

 

ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
ร้อยละ ๕๐  



๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
     

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน 



๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
     

สรุปผลโครงการ 



  สรุปโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ปศุสัตว ์

การผลิต
พืชพันธุ์

พืช 
การผลิต 

ปุ๋ย
อินทรีย์ 

ฟาร์ม 
ชุมชน 

การผลิต
อาหาร  

การแปรรูป 

การ
จัดการ 
ศัตรูพืช 

ประมง 

ปรับปรุง 
บ ารุงดิน 

กรอบ 
8 กลุ่มกิจกรรม 

เป้าหมาย : 9,101 ชุมชน  
(ศพก. หลัก 882 แห่ง + เครือข่าย 8,219 แห่ง) 

คณะกรรมการระดับชุมชน 
- ศพก. และเครือข่าย  
- องค์กรเกษตรกร 
- จัดท าโครงการ/แผน 
- เสนอคณะฯ ระดับอ าเภอ 

คณะกรรมการระดับอ าเภอ 

- นายอ าเภอ เป็นประธาน 
- SC เป็นกรรมการ 
- เกษตรอ าเภอ เป็นกรรมการ/เลขา 
- พิจารณาอนุมัติโครงการ/แผน 

 
สนง.กษจ

. อนุมัต ิ

CBO 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ 

- ผู้ว่าฯ เป็นประธาน 
- พิจารณาอนุมัติโครงการ/แผน 

- นอกกลุ่มกิจกรรม 
- ต้องการความเห็น   
   เพิ่มเติม 

กระบวนการ : 

ชุมชนคิด เสนอ ท าและ
ตรวจสอบด้วยตนเอง  
ตามแนวทางการทรงงานฯ 

หลักการ : ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ก.ค. – ก.ย. 60 

โอนเงิน 
ศพก. 

กลุ่ม
ด าเนินการ 

- อยู่ในกลุ่ม 8 กิจกรรม 
- ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข 

ประเด็นพิจารณา 

หลักเกณฑ/์เงื่อนไข 

แก้ไข 

แก้ไข 

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
พระราชทานและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกจิ 
    และ ก่อให้กระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 
3. ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหาร   
    จัดการด้านการเกษตรตรงตามความตอ้งการของชุมชน 



  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ประเด็นท่ีส าคัญของโครงการ 9101  

 ๑. การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  
 ๒. การด าเนินการต้องทั่วถึงและเป็นธรรม   

 ๒.๑ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
 ๒.๒ เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อม 
 ๒.๓ เป็นเกษตรกรที่แสดงความจ านงและสนใจสมัคร

 ๒.๔ เป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 

    ๓. ความโปร่งใส่และประสิทธิภาพ   
  



  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 


